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Análise de Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

Resumo 

O presente relatório insere-se no âmbito do estágio curricular de conclusão do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. O estágio, realizado na empresa IBeroGestão – Gestão Integrada e Tecnológica, Lda., 
empresa de consultoria de gestão com Sede em Vila Nova de Gaia, centrou-se, 
essencialmente, na implementação de uma metodologia associada à filosofia do Just in Time, 
um sistema Kanban Ordering Production, numa empresa de componentes para a Indústria 
Automóvel, com sede na Trofa. 

Pretende explicar-se de um modo detalhado a análise da situação encontrada na empresa, à 
data do arranque do projecto e a abordagem efectuada aos problemas organizacionais e ao 
nível da gestão dos fluxos produtivos. Explicar-se-ão todos os estudos que antecederam o 
arranque, propriamente dito, do projecto, todo o levantamento de dados e os cálculos 
efectuados para a escolha da solução encontrada, bem como todo o plano de formação de 
quadros, técnicos e operadores.  

Serão descritos os princípios que estão por detrás da metodologia Kanban Ordering 
Production, explicado o seu princípio de funcionamento bem como as vantagens 
relativamente ao método do Kanban clássico. Será efectuada uma análise comparativa entre o 
método do M.R.P. (Material Requirements Planning) e o método em questão no presente 
trabalho. 

Explicar-se-á todo o processo que levou à implementação do sistema em causa, desde o 
software K.O.P. (aplicação especifica usada para controlo e gestão do sistema produtivo única 
e exclusivamente dedicado à metodologia Kanban) e que será o grande ponto de apoio à 
gestão do mesmo, até à definição e escolha dos quadros que serão utilizados como o grande 
suporte ao funcionamento do mesmo.  

Por fim, será explicado o tipo de acompanhamento que se irá fazer posteriormente à 
implementação propriamente dita, que indicadores se irão controlar para medição das 
melhorias associadas a este projecto e que ganhos efectivos a empresa realmente teve ou está 
a ter. 

Importa ressalvar, também, que o contacto com as metodologias que fazem parte do know-
how dos consultores IBG bem como as formações que foram concedidas, a documentação 
disponibilizada e todos os estudos que foram desenvolvidos, constituíram, igualmente, uma 
grande mais-valia do e para o projecto de estágio.  
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Efficiency Analysis in the Operational Processes and Performance 
Improvements  

Abstract  

The present report summarizes the final curricular training work, which completes the 
Integrated Master in Industrial Engineering and Management, at the Faculty of Engineering of 
Porto University. This training, a six months internship, was done at IBeroGestão – Gestão 
Integrada e Tecnológica, Lda., a management consulting enterprise, with its headquarters in 
Vila Nova de Gaia. The development of the training basically consists in the implementation 
of a methodology associated with the Just in Time philosophy, the Kanban Ordering 
Production system, in a components enterprise for the automotive industry, with its 
headquarters in Trofa. 

The report will provide a detailed account of the situation of the company at the time of the 
project set off, as will it highlight the chosen approach to deal with both organizational and 
productive flow management issues. It will further present the studies which have preceded 
the start of the project itself, the data-collecting step and the calculations carried out in order 
to seek and select the best solution, as well as the entire formation plan to administrative staff, 
technicians and machine operators. 

The report will contain a description of the principles of the Kanban Ordering Production 
methodology, where an explanation of its functioning principles will be put forward, as will 
its advantages when relating it to the Classic Kanban method. A comparative analysis 
between the Material Requirements Planning and the method concerned in this report will 
ultimately be made available. 

Moreover, there will be a presentation of the process leading to the implementation of the 
system at hand, from the Kanban Ordering Production software (a specific application used to 
control and manage the production system, exclusively dedicated to the Kanban Ordering 
Production methodology), which will constitute the major point of support to its management, 
to the definition and selection of the production tables which, by their turn, will be used as the 
major support of its functioning. 

Finally, the report will describe the type of accompaniment which will occur at the time of 
implementation of the system, then the type of performance indicators will be controlled for 
the measurement of the project associated improvements and lastly the type of effective 
profits the enterprise has had or is having.    

It is of high importance to highlight the fact that the contact with the methodologies which are 
part of the know-how of the IBeroGestão consultants, the formation actions which are being 
done, as well as the developed studies, have constituted considerable added value from and 
for the training project. 
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1 Introdução 

 

Nesta primeira parte introdutória integrar-se-á o estágio, em que se insere o presente relatório, 
no seu contexto global. 

Será apresentada a empresa em que o estágio se realizou, contando um pouco da sua história e 
da sua evolução ao longo do tempo, bem como o tipo de trabalho que realiza. Será também 
enquadrado o problema que o relatório de estágio irá descrever no contexto do trabalho 
desenvolvido pela empresa. 

A estrutura e conteúdo do presente relatório será também definida e esclarecida nos próximos 
pontos. Espera-se com esta introdução inicial definir certas linhas orientadoras do relatório, 
inserindo o leitor no âmbito do mesmo. 

1.1 - Apresentação da empresa IBeroGestão, Lda. 

 

A IBeroGestão - Gestão Integrada e Tecnológica Lda. (também designada por IBG), foi 
criada em 1989 visando o aprofundamento da experiência dos seus sócios fundadores em 
actividades de Formação, Assistência Técnica, Qualidade, Inovação, Energia e Ambiente, 
Gestão Integrada e, marginalmente, a comercialização de equipamentos standard ou 
desenvolvidos especificamente, nomeadamente equipamento informático e de teste e ensaio. 

A experiência académica e profissional dos três sócios iniciais possibilitaram o 
desenvolvimento de actividades variadas, complexas e inovadoras por todo o país. 

No sentido de se desenvolver, procurou prestar serviços a entidades que pudessem 
comercializar os seus serviços, possibilitando, por um lado, a não aplicação de recursos 
próprios e, por outro lado, a criação de sinergia, levando a uma acção conjunta mais eficaz. 

Através da colaboração e protocolos com diferentes entidades, desenvolveram-se actividades 
de formação, de implementação de sistemas da Gestão da qualidade em várias empresas, 
acções e seminários em qualidade, gestão da produção, marketing, auditoria, manutenção 
industrial e muitas outras.  

Mais tarde e paralelamente, a IBG executou trabalhos directamente com empresas, e sem a 
intervenção de entidades que fizessem a promoção comercial 

A experiência obtida e a eficiência e competência evidenciadas pela IBG nas diversas 
actividades desenvolvidas, levaram ao sucesso da empresa, possibilitando-lhe atingir uma 
alargada mancha de clientes e obtenção de resultados operacionais de bom nível 
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O Centro de Documentação, entretanto criado, e o sistema informático possibilitaram a 
definição de metodologias de trabalho inovadoras, actualmente já muito disseminadas por 
entidades e empresas industriais por intermédio da IBG. 

O elevado número de contactos desenvolvidos possibilitou a criação de uma numerosa bolsa 
de Colaboradores e Consultores com os quais a empresa tem estabelecido contratos de 
prestação de serviços. No entanto, existe um esforço para que a cultura empresarial da IBG 
englobe também os colaboradores neste regime, de modo a criar e reforçar a imagem IBG. 

 

Assim, se de 1989 a 1990, as acções foram maioritariamente centradas na formação, o ano de 
1991 marcou uma viragem com ênfase na organização, qualidade e produtividade.  

 

O ano de 1993 levou a empresa a consolidar a sua situação com o estabelecimento de ligações 
mais estreitas com colaboradores, de modo a ser possível uma revisão do capital social e 
serem atingidos projectos de maior dimensão e para a qual já dispõe do know-how. 

Em 1994, iniciou a formalização do seu próprio sistema de Gestão da qualidade e nesse 
mesmo ano diversificou a sua actividade elaborando diagnósticos e projectos no âmbito do 
RETEX e do PEDIP II. 

A análise estratégica efectuada em 1994 determinou a necessidade de alargar a sua actividade 
e consolidar o mercado através do reforço da estrutura humana e do mix de produtos o que 
determinou por um lado o aumento de colaboradores. 

 

Tal permitiu o reforço de um sector de Estudos e Projectos e permite o alargamento a outras 
actividades na Gestão Industrial e Informática. 

Em Maio de 1997 é-lhe atribuída pela APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
CERTIFICAÇÃO, o estatuto de EMPRESA CERTIFICADA NP EN ISO 9001, no 
seguinte âmbito: Consultoria em organização, gestão, sistemas da qualidade e integração 
tecnológica, formação, diagnósticos e estudos. 

A IBG também obtém o parecer favorável como Entidade Formadora Acreditada pelo 
INOFOR/Ministério do Trabalho e da Solidariedade, em 17/11/1998, e os seus formadores 
são certificados pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

No final de 1999 a empresa reorganizou-se e alterou o capital social para 45 000 euros. 

Em 2001 dá-se a saída do Eng.º Filipe Pires de Morais, passando a Gerência a ser assumida 
pelo Eng.º Alfredo Azevedo, e assumindo o Eng.º. João Alves uma posição accionista na 
Empresa. 

O ano de 2002 foi marcado pela mudança para as novas instalações, contíguas às antigas. Este 
novo espaço marca uma nova visibilidade à empresa, bem como a motivação dos seus 
colaboradores e ainda a possibilidade de realizar formações Intra empresas. 

 

Em 2003, tendo como objectivo alargar o leque de clientes para a zona sul, abriu-se um 
escritório no Parque Expo, em Lisboa, tendo 2 colaboradores dedicados a essa zona, 
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permitindo assim acompanhar com maior eficácia e eficiência os clientes situados a sul de 
Coimbra. 

De então para cá a IBeroGestão alargou a sua base de clientes, criou objectivos fortes de 
chegar e captar mercados de maior dimensão, tendo obtido resultados e satisfação em 
entidades de grande notoriedade nacional, designadamente: 

 

Vodafone, Grupo Trivalor, Anacom, Infinion Tecnologies, Bial, Lear Corporation, PT 
Inovação, Secil, Grupo Banif , Açoreana, Millennium BCP, Alcan, Faurecia  

 

e tantos outros que concederam o privilégio de optarem pelas suas soluções, e pelas suas 
equipas. 

Foram-se alicerçando mais competências e experiência na consultadoria de gestão das 
organizações e abriu-se uma frente importante na Administração Pública onde vêm 
desenvolvendo projectos relevantes, em autarquias, hospitais e em órgãos do poder central – 
ministérios. 

 

Desenvolvem ainda actividades de consultadoria na estruturação de projectos de 
investimentos a submeter no âmbito do quadro comunitário de apoio à economia de Portugal 
e iniciaram, agora, uma abordagem à consultoria industrial, a qual será focada neste relatório. 

 

A empresa que solicitou os serviços da IBeroGestão, a Inapal Metal, SA, tem uma fábrica 
instada na Trofa que se dedica à produção de peças metálicas estampadas e componentes 
soldados e montados. A empresa conta, na sua estrutura, com cerca de 300 empregados e 
apresenta uma facturação anual a rondar os 22 milhões de Euros. É uma empresa que 
apresenta uma carteira de clientes relativamente vasta, não se podendo deixar de distinguir 
entre os principais, a Auto-Europa (a Inapal possuí uma segunda fábrica em Palmela, no 
Parque Industrial da Auto-Europa, totalmente dedicada a esta empresa), a Faurecia, a Opel e a 
SEAT. 

1.2 - O problema encontrado na empresa Inapal Metal, S.A. 

A Inapal Metal apresentava algumas dificuldades na avaliação e medição da eficiência dos 
seus processos operacionais bem como alguns problemas organizacionais ao nível da gestão 
dos fluxos produtivos. Deste modo, recorreram à IBeroGestão na expectativa que lhes fosse 
fornecida uma solução que resolvesse todos estes problemas e insatisfações e que, ao mesmo 
tempo, lhes proporcionasse uma melhoria no seu desempenho produtivo e, consequentemente, 
empresarial. 

Depois de realizado todo o estudo interno - pesquisadas, discutidas e analisadas todas as 
hipóteses possíveis e avaliados todos os métodos produtivos implementáveis – com a 
finalidade de se obter a solução que mais e maiores benefícios traria para a empresa, foi 
apresentada uma proposta de prestação de serviços à empresa em questão. Seguidamente, 
apresenta-se o quadro de planeamento das actividades decorrentes do projecto, sendo depois 
apresentadas as explicações do que realmente é pretendido em cada uma das fases. 
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Figura 1 – Esquema demonstrativo do planeamento de actividades, Inputs e Outputs do 
projecto em causa 

De seguida tentar-se-á, resumidamente, explicar as etapas e fases do presente projecto, 
salientando o que se torna indispensável visualizar, conhecer e demonstrar em cada uma 
delas, a importância da realização de tais tarefas e a sua influência no projecto e no resultado 
final. A figura 1, acima exposta, esquematiza o plano de actividades pensado pela 
IBeroGestão para o presente projecto. Salienta-se o facto de, a cada actividade prevista, estar 
sempre associado um tempo previsto de duração da intervenção por parte dos consultores 
IBG. 

O projecto de implementação será exclusivamente centrado na zona de estampagem da 
empresa sendo que, posteriormente e consoante os resultados e melhorias obtidas, este poder-
se-á estender à zona de aprovisionamentos e/ou soldadura. O processo de estampagem conta 
com seis prensas de tamanhos, cadências e capacidades diferentes – uma de 200 Toneladas, 
uma de 315 Toneladas, uma de 400 Toneladas, duas de 500 Toneladas (a 501 e a 502) e, por 
fim, uma de 630 Toneladas. 

 

1.3 - Planeamento das Actividades do Projecto 

Nesta parte da dissertação, tentar-se-á descrever aquilo que efectivamente foi definido no 
início do projecto, bem como tudo que se planeou, à partida, vir a efectuar para dar lhe o 
melhor seguimento possível. O planeamento de actividades previa o inicio do projecto com 
uma análise da situação actual, à data do arranque do mesmo. Durante quatro dias um grupo 
de dois consultores deslocar-se-ía às instalações da Inapal para uma recolha de dados e 
documentação relacionada com o tema. O arranque do projecto estaria previsto para o início 
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do mês de Junho, sendo que teria a duração de 6 meses até à efectiva implementação. Os 
documentos recolhidos seriam estudados e analisados, de forma a poder aferir e retirar 
conclusões acerca do modo como a empresa funciona, do tipo de problemas com que se 
depara e também do tipo de melhorias que se poderiam atingir com a implementação do novo 
método de gestão da produção. Em resumo, numa primeira fase, seria realizada uma auditoria 
inicial, onde seriam analisados e evidenciados os pontos fortes, fracos e oportunidades de 
melhoria que se vislumbrem. 

Seguidamente, decorreriam acções de formação de quadros, técnicos e de operadores da 
empresa na metodologia do Just in Time, explicando e demonstrando os factores críticos de 
sucesso associados a esta filosofia e sensibilizando-os para a importância e relevância do 
método. As acções, a serem explicadas na secção 2.3, aconteceriam em dois dias, repartidos 
em 4 sessões e consistiriam num jogo de simulação de uma unidade fabril, em funcionamento 
MRP (Material Resource Planning), evidenciando as vantagens, desvantagem e limitações do 
uso de tal método. Posteriormente, simular-se-ia o funcionamento em Just in Time, 
clarificando a função ordenação da produção e introduzindo o Kanban como uma ferramenta 
logística JIT, desde os aprovisionamentos até à entrega ao cliente.  

O passo seguinte passaria por tentar compreender os processos produtivos da empresa bem 
como os fluxos de materiais e de informação internos decorrentes, necessários e 
indispensáveis e esses mesmos processos operacionais da Inapal. Seriam desenhados os 
diagramas de fluxo internos e os esquemas gerais de funcionamento da zona de estampagem 
de forma a tentar identificar os “caminhos” internos a que estão sujeitos, desde as matérias-
primas aos produtos intermédios e até aos produtos, efectivamente, finais. 

A formação no software KOP (Kanban Ordering Production) – que consiste num software 
específico criado e desenvolvido para o apoio à concepção, implementação, desenvolvimento 
e acompanhamento da metodologia Kanban. Consistiria na instalação num posto específico, 
que será um local decidido e determinado pelo cliente, do software propriamente dito e na 
definição e explicação da potência do software, das suas capacidades e do tipo de gestão que 
este fará, bem como da manutenção necessária ao seu correcto desempenho e funcionamento.  

Após isto e durante 6 dias (1 dia por cada prensa existente na zona de estampagem em causa) 
seriam analisadas as gamas de fluxo técnicas de um modo individual. Em cada um dos casos 
seriam desenhadas todas as linhas de fluxo e todos os processos que os materiais sofrem 
durante o processo produtivo. 

A fase de cálculos centrar-se-ia numa análise do portfolio de produtos bem como do 
planeamento associado. Seria feita uma análise ABC de produtos, que serviria de base aos 
estudos a realizar depois, de forma a conhecer-se todos os produtos e a sua importância 
hierárquica para a empresa, como também a criação de um histórico de saídas (vendas) de 
produtos do último ano. Seriam realizadas análises estatísticas complementares, com o intuito 
de se analisar os consumos reais, podendo optimizar-se, assim, os tamanhos dos lotes a 
produzir, as capacidades de contentorização, os níveis de stock de segurança que devem 
sempre ser salvaguardados e os níveis de stock máximos que garantam um correcto 
desempenho do sistema. 

Na fase seguinte, tendo em conta os estudos e cálculos anteriormente realizados, seriam 
desenhados e encomendados os quadros Kanban necessários e definidas as etiquetas que na 
fase de arranque orientarão e regerão a produção. Seria dada uma formação na gestão do 
software ao pessoal que será responsável pela gestão e manutenção do mesmo. 
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O arranque do projecto, propriamente dito, consistiria na instalação e disposição dos quadros 
Kanban nos lugares mais aconselháveis, na colocação de etiquetas em todos os contentores 
existentes na fábrica, bem como nos respectivos quadros, e segundo prioridades de ordenação 
de produção e consoante os níveis de stock existentes. Todas estas acções, de preparação para 
a futura orientação produtiva com base neste novo método, perspectivaram-se para serem 
realizadas num sábado de forma que não atrapalhasse em nada o plano de produção. 

Depois de efectivado o arranque do projecto, tornar-se-ia necessário formar as pessoas 
responsáveis e com competências na área produtiva, nas ferramentas de acompanhamento e 
de gestão. Esta sessão, a explicar mais detalhadamente em pontos mais adiante, no presente 
relatório, seria destinada a quadros e técnicos bem como a chefes de equipa, responsáveis pela 
gestão do pessoal da linha produtiva. Depois desta formação, o pessoal deveria ser capaz de 
retirar uma série de informações pertinentes dos quadros e de tomar acções consoante o 
estado e evolução dos respectivos indicadores. 

Por fim, durante dois meses repartidos por meio-dia por semana, seria feito um 
acompanhamento mais ou menos detalhado dos indicadores e do estado de evolução do 
projecto em implementação. Seriam retiradas todas as dúvidas e questões que fossem 
aparecendo, bem como corrigidos determinados aspectos e detalhes que se observe que 
possam ser optimizados. 

Uma auditoria de conclusão encerrará o projecto e todo o seu âmbito. Aqui seriam analisadas 
todas as evidências de melhorias registadas bem como uma análise de eficiência e do 
desempenho do sistema. 

1.4 – Estrutura do Relatório 

Neste relatório tentar-se-á explicar sucinta e explicitamente os passos efectuados em todas as 
fases do projecto. Dar-se-á especial ênfase a todos os estudos que antecederam o arranque 
efectivo do projecto, bem como a todos os cálculos que foram realizados com vista à escolha 
da solução óptima. Serão detalhadas e explicitadas todas as acções de formação que foram 
efectuadas com vista a dotar da maior quantidade possível de conhecimento todo o pessoal 
envolvido e torná-los competentes para o desempenho das respectivas funções. 

A fase de implementação e de arranque do sistema, propriamente dito, será toda ela explicada 
tentando-se, sempre que possível, recorrer do uso de fotografias que ajudem a perceber ainda 
melhor o que se tentará descrever. Serão utilizados métodos comparativos que visarão a 
identificação de melhorias, ressalvando o mais eficiente funcionamento da área produtiva, 
relativamente ao sistema anterior. Será ainda explicitado em que consiste o software de gestão 
e acompanhamento do sistema, as suas capacidades e limitações. 

Por último, explicar-se-á todo o processo de acompanhamento ao Kanban Ordering 
Production, principalmente na fase arranque do novo sistema. Serão detalhados os 
indicadores de desempenho a monitorizar, os dados a extrair e a tratar do sistema, os valores a 
actualizar mensal e semanalmente de forma a que a produção se mantenha num 
funcionamento perfeito, demonstrando, sempre que possível, gráficos e tabelas expositivas 
que comprovem e fundamentem o que estará a ser focalizado.  

No final, apresentar-se-ão as conclusões globais do projecto de estágio em causa, bem como 
as perspectivas para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2 Abordagem Inicial ao Problema 

Nesta parte do presente relatório pretende-se explicar de que modo foi feita a abordagem 
inicial ao projecto em causa.  

Explicar-se-á toda a análise de diagnóstico efectuada para detectar os problemas que mais 
malefícios traziam à empresa e, posteriormente, identificar as soluções que poderiam trazer 
melhorias e vantagens competitivas. Serão descritos os planos de formações iniciais bem 
como a abordagem à filosofia Just in Time, no seu geral, e à metodologia do Kanban 
Ordering Production, mais especificamente. 

2.1 – Análise da Situação Actual 

O projecto iniciou-se com uma auditoria de diagnóstico realizada por um consultor/auditor da 
IBeroGestão. O objectivo desta auditoria consistia em analisar o estado actual da empresa, 
tanto a nível organizacional como ao nível da gestão de fluxos. Como resultado seriam 
realçados os pontos fortes da organização, os pontos/questões a melhorar, as recomendações 
para a efectivação dessas mesmas melhorias e os resultados esperados com a implementação 
da nova metodologia e abordagem a tais problemas. Seguidamente, serão apresentadas as 
conclusões retiradas desta auditoria e explicada a abordagem que se determinou executar para 
a resolução dos problemas detectados. Os resultados desta auditoria permitiram moldar todo o 
processo de estudo, remetendo a abordagem para os focos de maior importância para o cliente 
e onde este apresenta um maior número de problemas e dificuldades. 

A nível organizacional, a IBeroGestão concluiu existirem alguns pontos que mereciam 
destaque e que valorizavam/diferenciavam a empresa em relação às demais. Deste modo, 
optou-se por se salientar cinco pontos, vistos como mais importantes, pela IBG, relativamente 
à área de negócio da Inapal: 

 

 Conhecimentos internos - Know-How dos processos de prensagem de chapa e 
processos de soldadura; 

 Quadros de apoio à Produção - estes quadros são usados como tentativa de 
motivação de empregados, e neles consta por exemplo, a percentagem de realização 
dos objectivos da organização; 

 Melhoria contínua - cultura de melhoria contínua já introduzida na fábrica – 
mudança de mentalidades em curso; 

 Clientes - flexibilidade e reactividade importantes face às necessidades dos clientes; 

 Ambiente de trabalho - ambiente de trabalho muito humano e propicio à colaboração 
a todos níveis da fábrica. 
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A Inapal Metal, SA apresentava, de facto, bastantes aspectos que mereceram total relevância e 
destaque por parte da IBG. Os empregados da empresa são, realmente, dotados de um grande 
nível de conhecimentos, tanto de processos de estampagem/prensagem de chapa como de 
processos de soldadura. Todos os empregados são devidamente formados para o desempenho 
da função pretendida, havendo especial atenção, também, para quando um operador é mudado 
de posto de trabalho, no interior da fábrica. 

Outro ponto que merece destaque é a existência de quadros de bordo (figura 1), devidamente 
expostos e visíveis por todos, onde é possível visualizar o estado actual da empresa. Isto é, faz 
um ponto da situação da vida da empresa salientando o nível de cumprimento dos objectivos 
estipulados, sejam eles organizacionais, departamentais ou individuais. Esta característica 
funciona como factor motivador, fazendo com que todos no seio da organização estejam ao 
corrente de tudo que se passa na empresa e com que todos se sintam mais úteis e com mais 
vontade para desempenhar a respectiva função e realizarem aquilo que lhes é pedido. 

Figura 2 – Exemplo de quadro de bordo 

A Inapal está numa fase de tentativa de mudanças de mentalidade. Tal factor é de extrema 
importância para o sucesso do projecto em questão, pois a metodologia Kanban, por todas as 
suas características particulares e pelas diferenças relativamente aos métodos tradicionais, 
exigem a compreensão e motivação de todos em volta do mesmo objectivo. Deste modo, e 
pela dificuldade inerente à mudança, a resistência à mudança, o facto de a Inapal já possuir 
uma politica bem definida de resolução de problemas e de melhoria contínua, é um factor 
bastante positivo no que toca à abordagem a seguir em tal projecto.  
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A empresa possui uma enorme capacidade de flexibilidade e reactividade às necessidades e 
requisitos dos clientes. É uma mentalidade/cultura já enraizada no seio da organização que 
permite abranger um leque de opções, aquando da mudança de especificações e/ou requisitos 
de clientes, muito mais vasto dotando, assim, a organização de uma capacidade de resposta 
muito mais rápida e efectiva aos seus clientes. 

Por último, torna-se importante referir o ambiente de trabalho muito humano e solidário que 
se vive na organização, o qual é propício à colaboração e à amizade a todos os níveis da 
fábrica.  

Ainda a nível organizacional foram, ainda, encontradas algumas evidências de aspectos que 
não funcionavam bem e onde eram sentidas algumas dificuldades por parte da empresa. 
Encontraram-se alguns pontos de possível melhoria, ou seja, aspectos em que a empresa se 
apresenta menos bem e com problemas mais ou menos visíveis e identificáveis, que são 
abordados numa óptica de eliminação/redução dos mesmos, associado a uma melhoria no 
desempenho organizacional, no seu todo. Assim, apresentam-se, de seguida, uma lista dos 
pontos de possível melhoria identificados e considerados como os mais relevantes, pela 
equipa auditora da IBeroGestão: 

 Organização - organização das chefias não é transversal e muito concentrada por 
departamentos; 

 Ergonomia - arrumação e organização insuficiente nos postos de trabalho; 

 Contentorização - vários contentores para a mesma referência (com quantidades 
variáveis) e área de acumulação de stocks muito confusa (fig.4); 

 Ferramentas - numerosas avarias de ferramentas nas prensas; 

 Lotes de fabrico - lotes variáveis de produção de acordo com o tamanho das 
encomendas; 

 Ocupação do espaço - arrumações das ferramentas para as prensas dificultam as 
mudanças rápidas de referência (figura 3); 

 Problemas internos - falta de visibilidade da situação da fábrica, dos seus problemas, 
das causas e acções de melhoria a realizar. 

Figura 3 – Área de arrumação de ferramentas 9 
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Estes pontos mereceram a especial atenção da empresa, no âmbito do presente projecto. Os 
problemas associados a esta série de possíveis oportunidades de melhoria, são vistos como 
críticos não só para o desempenho produtivo em si, mas também para o bom funcionamento e 
performance da organização. A desarrumação das ferramentas, matrizes e punções, 
espalhadas por toda a fábrica e não dispostos numa área previamente definida para o efeito, é 
um dos factores que vale a pena ressalvar. Tal facto, impede que haja trocas rápidas de 
ferramentas produtivas, fazendo com que se perca bastante tempo e reduzindo 
significativamente a eficiência, tempos de resposta e taxas de serviço. 

Figura 4 - Área de acumulação de stocks, depois da estampagem e antes do processo 
de soldadura, bastante confusa e com contentores “amontoados”. 

Outro factor a ter em conta é o facto de a empresa não ter um procedimento standard no que 
toca ao uso de contentores (a empresa utiliza contentores diferentes para uma única 
referência, sem qualquer tipo de justificação), bem como o facto de fazer variar 
significativamente o tamanho dos lotes de produção, de acordo com as encomendas. Importa 
salientar que, tal facto, vai totalmente contra os princípios do Lean Manufacturing. Para um 
desempenho e funcionamento correcto do Kanban, tais factos terão de ser ultrapassados e tais 
problemas resolvidos. 
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Partindo destes pressupostos, a equipa de consultores definiu uma série de acções 
recomendadas e que se deveriam colocar em prática de forma a combater estes problemas. De 
seguida, salientam-se as recomendações que foram consideradas pertinentes e que visam a 
resolução/melhoria dos problemas anteriormente detectados: 

 

 Gestão por processos - a empresa deveria usar um modelo de organização por 
processos, procedendo a uma  revisão do organigrama em função das respectivas áreas 
revistas; 

 Operações de fabrico - devem detalhar-se certos métodos bem como tudo o que diz 
respeito à operação de fabrico e aos postos de trabalho. Cada posto de trabalho deve 
ser dotado no próprio local, de informações (tarefas, meios, codificação, controlo 
processo, etc.) e das ferramentas necessárias ao seu trabalho (quadro de ferramentas 
com identificação e cores); 

 Unidades de contentorização - fundamental definir para cada referência (peça 
fabricada) a contentorização em cada fase de fabrico, tamanho de contentor e 
respectiva capacidade (em quantidade). Esta medida é especialmente importante para 
que se realize a normalização dos contentores e dos próprios lotes de fabrico. A Inapal 
teria já este assunto como principal prioridade até pela própria metodologia em 
implementação e em estudo no presente relatório; 

 Planos de manutenção - para minimizar as paragens, é necessário elaborar e respeitar 
planos de manutenção de 1º nível, como também implementar uma reflexão mais 
profunda no assunto. Uma abordagem pelo método T.P.M. (Total Productive 
Maintenance) poderá ser realizada. A Inapal apresenta, de facto, taxas de avarias de 
ferramenta e tempos de set-up muito elevados. O número, tempos e perdas associadas 
a manutenções correctivas apresentava um valor também significativo. O Kanban, por 
si só, não ajudará a solucionar este problema mas o ambiente de mudança e a abertura 
a novas metodologias a que a empresa e os trabalhadores estarão sujeitos poderão 
fazer com que estes níveis sejam melhorados; 

 Definição de lotes de fabrico - os lotes de fabrico devem ser estudados e bem 
definidos entre a Logística e a Produção. Para que os tempos de produção, lead times, 
sejam controlados e optimizados é imprescindível trabalhar com lotes fixos. Os lotes 
devem ser definidos tendo em conta o consumo, as mudanças de ferramenta e o nível 
de stocks pretendido. Tais factores são imprescindíveis para um correcto 
funcionamento e desempenho de um sistema Kanban. O facto de se normalizarem os 
contentores não implica que eles não sejam alterados. Como é sabido, e ainda para 
mais em indústria do ramo automóvel, ao falar-se de empresas fornecedoras e 
prestadoras de serviço a grandes empresas multinacionais do ramo, que lidam 
diariamente com volumes de produção e mesmo de negócio altíssimos, os clientes têm 
um peso muito importante na decisão da contentorização de determinada peça. Um 
sistema Kanban não poderá ser inflexível em relação a este ponto havendo, claro está, 
certas medidas que devem ser tomadas e certas acções que devem ser realizadas. Tal 
tema será aprofundadamente tratado numa fase mais avançada do presente trabalho; 

 Arrumação dos stocks - como a zona de armazenagem apresenta uma grande 
quantidade de peças e porque na fábrica não existe muito espaço horizontal disponível, 
a solução deverá passar por aproveitar melhor a arrumação vertical, com racks 
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automatizados, por exemplo. Visto o elevado peso das ferramentas, estas deverão ser 
arrumadas por frequência de consumo e poderão ser previamente preparadas em mesas 
com rolamentos. Um estudo SMED poderia resolver alguns destes problemas. 

 Indicadores de desempenho - o departamento de produção pode conhecer os seus 
problemas através da sensibilidade das próprias profissões ou até pela experiência 
adquirida ao longo dos anos, mas a importância destes não é mensurada. A 
implementação de indicadores, em cada sector, é muito importante para que se realize 
um trabalho orientado em termos de melhoria. Também o cálculo do O.E.E. previsto 
deverá ser afixado em cada área de trabalho. 

O trabalho a realizar na Inapal tentará contemplar, total ou parcialmente, os problemas 
detectados e que se consideraram de grande importância para um correcto funcionamento da 
organização. O Kanban Ordering Production funcionará como alavanca para os pontos de 
possível melhoria aferidos anteriormente, ordenando a produção, nivelando stocks e 
optimizando lead times e o layout das ferramentas de estampagem.  

De seguida serão apresentados os resultados esperados através da presente abordagem: 

 

 Sistema de Informação - pretende dotar-se a Organização de uma estrutura de 
informação necessária e benéfica ao inter-relacionamento e desempenho da Produção / 
Logística / Qualidade / Manutenção / etc; 

 Limpeza e organização - arrumo, limpeza, organização e ergonomia dos e nos 
diversos postos de trabalho com vista à melhoria das condições de trabalho de cada 
empregado; 

 Tempos de mudança de ferramenta - melhorar os tempos de mudança de 
ferramenta, através de um melhor arrumo e acondicionamento das mesmas; 

 Produtividade - redução dos custos e consequentes ganhos de produtividade; 

 Processos de fabrico - definição mais rápida e qualitativa dos processos de fabrico; 

 Número de paragens - diminuição das paragens forçadas de máquinas; 

 Comunicação - comunicação uniformizada e melhorada entre os diferentes actores da 
fábrica com indicadores comuns e visíveis; 

 Melhoria contínua - implementar um sistema de melhoria contínua, com base em 
grupos de trabalho e indicadores de desempenho, para acompanhamento nos 
respectivos e diversos postos de trabalho. 

A nível organizacional são estes os resultados/melhorias que se esperam atingir através da 
abordagem ao projecto, analisando os processos operacionais, tentando resolver todos os 
problemas anteriormente detalhados e acrescentando melhorias visíveis, mensuráveis e 
substanciais no desempenho organizacional da empresa. Como é possível constatar, o facto de 
o projecto se centrar, essencialmente, numa optimização dos tempos e taxas de resposta 
efectiva ao cliente (interno ou externo), numa redução dos níveis de stocks tanto de produto 
final como de produto intermédio e numa redução de custos associados a todos os processos 
operacionais da organização, poderá fazer com que estas melhorias sejam atingidas e 
mensuradas.  
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Da abordagem realizada à organização, propriamente dita, que fez com que se detectassem os 
problemas sentidos, recomendações e pontos de melhoria possíveis, passou-se, 
posteriormente, para um mesmo tipo de abordagem mas, desta vez, centrada, essencialmente, 
na gestão dos fluxos produtivos. Seguidamente, apresentam-se os pontos considerados mais 
problemáticos, pela equipa auditora, no seio da organização e, mais especificamente, nos seus 
fluxos produtivos: 

 Stock de Matérias-Primas - a área de stock dos rolos de chapa apresenta-se bastante 
confusa, com diferentes referências e tipos de chapa armazenados e acumulados em 
diversos locais da fábrica e sem qualquer tipo de regra ou lógica para tais 
procedimentos (fig.5); 

 Produção - invisibilidade do que se está a passar na produção, principalmente no que 
se refere ao conhecimento exacto dos stocks dos produtos em curso de produção, 
stocks intermédios, acasos da produção (falta de matéria-prima, problemas de não 
qualidade, ferramentas avariadas, etc.), ordens e produções a realizar a seguir e 
respectiva preparação quer em material quer em ferramenta, desconhecimento carga 
de trabalho, …; 

 

Figura 5 – Área de stock de rolos de chapa 

 Fluxos Produtivos - os fluxos são empurrados desde as primeiras operações até ao 
stock de produto acabado, em ambiente confuso; 
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 Gestão dos stocks - não existe qualquer tipo de gestão ao nível dos stocks 
intermédios, com reflexo fortemente penalizante nas imobilizações da fábrica (fig.6); 

 Nivelamento de stocks - os stocks intermédios e em curso encontram-se 
desequilibrados tanto na zona de estampagem como na zona de soldadura - reflexo dos 
tamanhos de lote variáveis, em função dos pedidos dos clientes; 

 Contentorização -existência de vários contentores de peças incompletos e da mesma 
referência, no stock intermédio; 

 Planeamento da produção - o planeamento só sabe o que está no stock intermédio ou 
na zona de produto acabado, quando o cálculo informático diário é lançado – somente 
através dos planos de produção, com base no MRP, lançados diariamente pela pessoa 
da Logística, com responsabilidades e competências na função, é que as pessoas do 
planeamento e da produção têm conhecimento das produções efectivamente 
realizadas. 

Figura 6 – Área de Stock de produtos intermédios 

Considerou-se, e como pode ser visivelmente constatado, os problemas associados aos níveis 
de stocks, tanto intermédios como finais, como os mais críticos para a organização. Estes 
problemas, além de trazerem grandes custos associados ao excesso de produtos em armazém 
(e que nem sempre as organizações conseguem ter consciência de tais valores), têm também 
grandes repercussões nos imobilizados da empresa, amontoando contentores em diversas 
zonas da fábrica, dificultando a movimentação de produtos, pessoas, empilhadores e 
ferramentas, e diminuindo, por si só, os níveis e tempos de serviço e de resposta a clientes, 
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reduzindo, consequentemente, a performance produtiva da organização e fazendo com que a 
empresa incorra em custos mais elevados e desnecessários. 

Depois disto, foram avaliadas e fundamentadas algumas recomendações consideradas 
importantes para a eliminação ou suavização dos problemas sentidos e detectados 
anteriormente: 

 

 Logística - deveriam existir protocolos logísticos. Na relação com os fornecedores 
torna-se imprescindível definir a relação logística (inclui-se, claro, a contentorização 
da matéria prima, o nº de transportes diários / semanais / mensais pretendidos e 
acordados, os prazos de entrega dos fornecedores, etc.). A solução poderá passar por 
deslocar o stock de matéria-prima nos fornecedores e gerir a ligação com um Kanban 
de aprovisionamentos para evitar as rupturas e ter o stock de matérias-primas (chapa) 
sempre controlado. 

 Activity Based Costing - uma classificação ABC de produtos acabados e dos produtos 
intermédios deve ser realizada para determinar os 20% de referências responsáveis por 
80% do volume de negócios da empresa. Este é o ponto de partida para definir os 
critérios de actuação, tanto na decisão dos níveis de stocks a manter, nas 
movimentações necessárias tanto de matérias-primas como de peças, nos tamanhos 
dos lotes de fabrico para cada uma das referências de peça produzidas, etc; 

 Visibilidade de produção - o método de ordenação dos fluxos “Kanban por 
prioridades” permite dar à fábrica a visibilidade da produção. Esta visibilidade será a 
base para uma maior reactividade aos problemas, com informações reais no terreno 
(solidariedade entre os fluxos informação e os fluxos físicos, propriamente ditos); 

 Nivelamento de stocks - para nivelar e optimizar os stocks intermédios e os stocks de 
produto acabado, estes têm de ser calculados e geridos por um sistema de “puxar a 
produção” (pull system) como o Kanban; 

 Lotes de fabrico - para reduzir os stocks dos produtos em curso de produção e os 
stocks intermédios e de produto acabado é necessário reduzir o tamanhos dos lotes de 
fabrico, normalizando-os. Para isto, visto que os tempos de set-up são muito 
significativos quando comparados com os tempos de produção dos lotes de 
estampagem, a optimização / melhoria dos tempos de mudança de ferramenta deve ser 
a próxima prioridade para a empresa. Uma acção S.M.E.D. (Single Minute Exchange 
of Die) sustentada deverá trazer rapidamente ganhos substanciais. 

 Disponibilidade de peças - implementar uma ferramenta visual simples que dê o 
conhecimento da disponibilidade das peças para o processo produtivo seguinte ou 
mesmo, e não menos importante, para o cliente final. 

A implementação do sistema Kanban na empresa será um método de atacar e combater os 
problemas sentidos e de pôr em prática grande parte das recomendações anteriormente 
listadas. De facto, o uso de uma ferramenta que funciona em concordância perfeita com a 
filosofia do Just in Time que puxa a produção em vez de a empurrar desde as operações 
primárias até ao cliente final, acompanhados por uma análise ABC (Activity-Based Costing) 
de todas as referências produzidas, trarão um maior nível de conhecimentos acerca do modo 
de funcionamento interno da produção, com níveis de visibilidade muito maiores de tudo que 
se passa no seio da empresa.  

15 



Análise da Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

 

Apresentam-se seguidamente, os resultados que se visam alcançar através da implementação 
do novo método de gestão da produção, baseado no Kanban, bem como os pontos de 
melhoria a atingir no combate aos problemas detectados: 

 Arrumação de peças e ferramentas - poupar espaço no armazém, através de um uso 
mais racional dos espaços destinados à armazenagem de produtos e de ferramentas 
produtivas, bem como através de um nivelamento dos stocks na fábrica; 

 Gestão de aprovisionamentos - gerir melhor os aprovisionamentos, utilizando a área 
disponível para o efeito de um modo mais inteligente, separando tipos diferentes de 
chapa, melhorando a visibilidade dos stocks e, deste modo, facilitando a gestão de 
aprovisionamentos para que se minimize as taxas de ruptura de matérias-primas; 

 Preparação de produção - eliminar / reduzir operações de preparação de produção 
tanto de ferramentas como de matérias-primas; 

 Tempos de movimentação - optimizar custos na gestão do armazém de matéria-
prima, reduzindo / melhorando os tempos de movimentação a que as matérias-primas 
(essencialmente rolos de chapa) estão sujeitas; 

 Visibilidade de problemas na produção - maior reactividade do departamento de 
produção face aos problemas que passarão a estar, permanentemente, visíveis. Reduzir 
os tempos de espera de empilhadores na montagem e/ou desmontagem de cargas, dos 
montadores de ferramentas, das matérias-primas antes de entrarem em produção e/ou 
na retirada das bandas de chapa aquando da finalização do lote produtivo. Os tempos 
de espera têm associados custos bastante significativos e importantes a reduzir, sendo 
que os ganhos podem ser mensuráveis e atingir uma taxa entre 15 a 20%, em 3 meses, 
somente através de uma melhor gestão dos fluxos produtivos; 

 Urgências de produção - redução ou eliminação de lotes de fabrico interrompidos por 
urgências de produção. Para que não se dupliquem tempos de set-up de máquinas e 
ferramentas e/ou tempos de movimentação das mesmas, não deve acontecer deixar-se 
lotes de produção incompletos, mesmo pelo imperativo de uma urgência produtiva. 
Devem tentar minimizar-se ou, se possível, eliminar-se mesmo, estas eventualidades. 
Criar-se-ão procedimentos e modos de agir, com base do método Kanban, aquando da 
aparição de tais acasos de produção; 

 Preparação de postos de trabalho - permitir a preparação do posto trabalho para a 
produção seguinte (importante componente nos set-up). O uso da ferramenta a 
implementar, por permitir uma visibilidade produtiva considerável, permitirá que os 
operadores saibam sempre quais os lotes seguinte que entrarão em produção. Tal 
facto, poderá permitir que os tempos de preparação de máquinas e ferramentas sejam 
reduzidos. Adiante, no presente relatório, será apresentado o estudo realizado para o 
cálculo dos horizontes de visibilidade que se pretende ter em cada um dos quadros 
Kanban a instalar na zona de estampagem. A visibilidade de produção (em dias) será 
determinada analiticamente, tendo em conta diversos factores, como a carga e 
capacidade de cada uma das máquinas, a taxa de ocupação prevista e os tempos de 
produção dos lotes associados a cada uma das prensas; 

 Tempos de set-up - a redução dos tempos de set-up permitirá funcionar com lotes 
mais pequenos, reduzindo os em cursos de produção e os níveis de stocks. O método 
em causa, em funcionamento perfeito, diz que a produção se deve reger e funcionar 
com lotes fixos de produção do menor tamanhos possível. Entenda-se, aqui, por 
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possível, o estritamente necessário para uma resposta eficaz e eficiente ao cliente, 
tendo sempre em conta os tempos necessariamente dispendidos tanto em produção 
efectiva como em set-up, optimizando a relação entre estes aspectos; 

 Ordenação da produção - o Kanban vai ordenar a produção com base nos consumos 
reais, com reflexo no nivelamento dos stocks produtivos, deixando a organização de 
funcionar com base em previsões e deixando de estar sustentada pelo método M.R.P. e 
passando a funcionar através de encomendas firmes baseadas em consumos reais e 
efectivos de cada uma das peças produzidas na fábrica; 

 Em cursos de produção - Redução dos em cursos entre 20 a 30% e stocks entre 10 a 
20%, ao fim de três meses após a implementação do método; 

 Gestão de incompletos - O método Kanban garantirá, também, que para cada 
referência em stock existirá, no máximo, um contentor incompleto; 

 Carga de trabalho - Conhecimento, em tempo real, da carga de trabalho em cada 
posto e também a carga previsional de cada máquina (informação útil para a entrada 
de novas peças); 

 Tempo - Estima-se que 60% do tempo será libertado das funções rotineiras já 
habituais para dedicação às melhorias da organização. O planeamento deixará de 
“correr” pela fábrica à procura das peças, com contagens intermináveis e erros 
associados e sem uma constante necessidade de actualizar no sistema o que foi 
planeado face ao volume efectivamente tido como real; 

 Planeamento da produção - Além da produção, o Planeamento da fábrica é aquele 
que sofrerá uma grande reestruturação, no que respeita ao seu trabalho de curto prazo. 
Apenas através da visualização dos quadros a instalar na produção, haverá um 
conhecimento e uma visibilidade muito maior e mais acessível a todos daquilo que foi 
produzido, o que se está a produzir e daquilo que será, a curto prazo, ainda produzido. 

 Stocks - O método permitirá, também, controlar em tempo real os stocks de produtos 
intermédios e acabados, havendo sempre conhecimento, por parte de todos, dos níveis 
desses mesmos stocks, de quantos dias de stock a empresa salvaguarda e até dos 
custos associados a esses mesmos níveis de stock; 

 Organização da produção - Evitar inícios de produções nos processos de soldadura 
sem as peças estampadas estarem disponíveis. Como através novo método a produção 
será organizada em lotes de produtivos, salvaguarda-se que o processo seguinte (neste 
caso, a soldadura) só será iniciado quando estiverem garantidas as peças estampadas 
necessárias ao efeito; 

 Controlo - Conhecer sempre as referências prontas para serem expedidas. O método 
permitirá que se saiba sempre quais as peças que se encontram prontas e em condições 
de serem expedidas para o cliente. 

Os pressupostos apresentados foram a base para tudo o que se irá descrever no presente 
relatório. Depois desta abordagem inicial, os resultados da auditoria foram analisados e foi-se 
pensando em oportunidades de melhoria e soluções para os problemas. Tornou-se importante 
dotar as chefias e os técnicos e, mais tarde, até os operadores, de conhecimentos ao nível do 
metodologia do Just in Time, explicando-lhes qual a filosofia que estava em implementação, 
em que ela consistia, que tipos de mudanças se iriam sentir e mesmo que vantagens 
competitivas iria a organização sentir.  

17 



Análise da Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

 

Neste âmbito, realizou-se uma formação de dois dias, que decorreu num Hotel no Porto, 
constante no plano de actividades do projecto que consistia, essencialmente, numa simulação 
demonstrativa com o envolvimento dos formandos e que será adiante detalhada e 
aprofundadamente descrita. 

2.2 – O Kanban Ordering Production 

Os programas de produção que, por norma, são utilizados em quase todas as empresas são 
calculados a partir de métodos previsionais, sendo de seguida utilizados para ordenar as 
operações diárias da produção (prensas, corte, …). Os produtos são, em seguida, empurrados 
desde as operações iniciais até ao cliente final, que os irá consumir, num ambiente muito 
perturbado, quer pelas modificações de programas e/ou planos de produção, quer por 
reclamações e urgências. Este método acarreta em si grandes desperdícios, sendo a ausência 
de serenidade no seio das empresas e mais especificamente nos departamentos produtivos, 
bem como a indisponibilidade e insuficiência de quadros e técnicos das mesmas, faz com que 
a resistência à mudança seja grande e a dificuldade de transição para um sistema assente nos 
princípios do Lean Manufacturing e da Melhoria Continua. 

O sistema Kanban Ordering Production difere do sistema do Kanban clássico, em alguns 
pontos: Utiliza-se apenas um quadro de produção para cada máquina / processo, havendo duas 
linhas horizontais de cores diferentes. A acumulação de cartas é feita em cada coluna desse 
mesmo quadro, sendo o início da produção autorizado aquando da passagem da barreira 
(linha) mais abaixo. Se o acumulado de cartas ultrapassar a linha mais acima o início da 
produção é obrigatório (urgente).  

Neste tipo de Kanban vive numa forma de ordenação mista entre M.R.P. e Kanban, tornando-
se difícil gerir as prioridades entre os dois e entre ordens de Kanban que apareçam ao mesmo 
nível. Sendo os lotes de tamanho variável, torna-se impossível dominar os tempos de volta 
das etiquetas e não se consegue ter uma relação óptima entre número de cartões Kanban e os 
stocks associados. 

O Kanban Ordering Production abrange todos os princípios básicos da metodologia, tentando 
corrigir as limitações do método clássico. É utilizado um quadro de ordenação (para ordenar a 
produção, por prioridades) em cada máquina / processo da empresa, existindo quadros de 
acumulação, normalmente no stock intermédio e no final.  

Como se trabalha sempre com lotes fixos (o lote, que é reconhecido por uma etiqueta 
triangular, é constituído por um número certo de etiquetas rectangulares, contentores), ou seja, 
sabe-se exactamente quantos cartões de cada referência existem em circulação. Nos quadros 
de acumulação, e à medida que se vão consumindo contentores, as etiquetas vão sendo 
acumuladas nas colunas respectivas. Quando, neste quadro, se atinge o tamanho do lote fixo, 
estes cartões são retirados e encaminhados para o quadro de ordenação respectivo. Estes 
quadros de ordenação aumentam a visibilidade de tudo aquilo que se passa na empresa 
(havendo visibilidade dos acasos – faltas de matéria-prima, ferramenta partida e/ou avariada 
bem como dos lotes seguintes de produção). Há uma visibilidade permanente das prioridades 
dos clientes e dos verdadeiros acasos bem como da situação de carga em cada um dos postos 
de trabalho. 

Tentou-se com esta breve explicação, demonstrar em que assentam os princípios de 
funcionamento desta metodologia. Mais à frente, quando forem apresentados os esquemas de 
funcionamento e ordens de trabalho, compreender-se-á melhor estes princípios. 

18 



Análise da Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

 

2.3 – Formação em Supply Chain 

Depois de toda esta análise inicial, de detectados os problemas e pontos de melhoria que se 
visavam combater, procedeu-se à formação de quadros, técnicos e chefias na filosofia Just in 
Time, o Supply Chain Management. 

Esta formação teve a duração de dois dias e consistiu, essencialmente, na realização de um 
jogo, que simulava o ambiente produtivo vivido na empresa (fig.7). O método baseava-se em 
simular a produção de uma empresa, que consistia no fabrico de dois tipos de produto 
diferentes, sendo que cada um deles poderia ter 3 cores distintas, tanto num ambiente M.R.P. 
e, posteriormente, num ambiente Just in Time (com o uso de um Kanban para ordenação da 
produção). Pretendia-se com esta formação fornecer as técnicas, conhecimentos e ferramentas 
para a gestão de fluxos da cadeia de fornecimento, através de simulações e jogos pedagógicos, 
centrado no método Kanban, e comparando-o com outros métodos, nomeadamente, M.R.P. e 
Fluxo Tenso, através dos resultados obtidos e da interacção de todos os intervenientes, 
directos ou indirectos. 

Pretendia-se dotar os formandos de conhecimentos base e essenciais ao método em 
implementação, evidenciando os limites da programação M.R.P., clarificando a função 
ordenação da produção e introduzindo o Kanban como uma ferramenta Just in Time, desde os 
aprovisionamentos até à entrega ao cliente final. Pretendia-se, também, expor e analisar 
detalhadamente, esclarecendo dúvidas e questões pontuais, todo o método e a filosofia em que 
se baseia o Kanban Ordering Production, evidenciando como se realizam as escolhas das 
soluções de funcionamento, desde os cálculos dos stocks de segurança, aos próprios ritmos 
dos fluxos produtivos. 

Toda esta formação acontecerá num ambiente de Melhoria Contínua, tentando incutir-se nos 
formandos os grandes princípios que regem estas filosofias e metodologias, associando-os, 

Figura 7 – Esquema representativo do fluxo produtivo a simular na formação
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sempre, aos três eixos fundamentais do T.P.S. (Toyota Production System), o Lean 
Production, o Total Quality Management e a própria Melhoria Contínua. 

As peças a serem “produzidas” eram constituídas por um parafuso, duas peças BV (de fabrico 
próprio) – que consistiam em placas rectangulares de papel, com determinada cor (azul, 
verde, ou amarelo) e com dimensões específicas, dobradas a meio e com dois furos, para 
encaixe no parafuso. No meio destas duas placas BV é colocada uma peça AV (que é em tudo 
semelhante à peça BV mas possuí apenas um furo). Seguidamente, colocam-se uma anilha e 
duas porcas (fig.8). 

O produto não seria produzido em apenas um posto da fábrica. Deste modo, definiram-se 
certos processos que atendessem às necessidades de produção da referida peça. Definiu-se um 
“Armazém de Matérias-Primas”, onde estariam armazenadas tanto as placas de papel como as 
tintas necessárias à produção; um posto de “Traçado” onde as placas são cortadas nas 
dimensões necessárias à produção das placas BV e AV; um posto de “Prensas”, onde são 
realizados os furos nas mesmas placas de modo a depois serem montadas no parafuso; um 
posto “Pintura”, onde as placas são pintadas das cores respectivas; um armazém avançado na 
“Parafusaria”, de onde eram fornecidas as anilhas e as porcas necessárias à “Montagem”, que 
era o posto onde, efectivamente, se dava a montagem do produto para posterior expedição 
(fig.9).  

Figura 8 – Esquema representativo do aspecto da peça a ser produzida na simulação 

Tentou-se, em primeira instância, que o processo produtivo se desenrolasse segundo os 
princípios do M.R.P., com planos de produção distribuídos em cada um dos postos de 
trabalho, durante cerca de 30 minutos. No final, eram contadas as peças que, efectivamente, 
tinham sido entregues ao cliente final, e comparado esse valor com o valor previsional. Este 
método tinha por objectivo demonstrar aos formandos os limites da programação M.R.P. com 
posterior comparação com o novo método, o Kanban Ordering Production.  
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Seguidamente, e depois de repetido, por uma segunda vez, o funcionamento segundo os 
princípios anteriormente descritos, trocando-se apenas os elementos dos posto de trabalho, e 
procedeu-se à simulação de funcionamento do sistema. Os resultados eram anotados. 

Seguidamente, mantinha-se o layout normal (fig.9), acrescentando-se os quadros de 
ordenação e de acumulação a cada um dos processos / postos de trabalho em questão. A 
simulação de funcionamento do mesmo sistema, mas com a “produção” controlada através do 
método Kanban, decorreria durante os mesmos 30 minutos, sendo posteriormente os 
resultados anotados (fig. 10). 

Esta formação, talvez pela sua grande componente prática, teve o condão de acelerar a 
mudança de mentalidades às pessoas, fazendo com que passassem a acreditar na 
credibilidade, fiabilidade e vantagens da filosofia do Just in Time e da metodologia do 
Kanban, em particular. 

 

Figura 9 – Aspecto da sala da formação (simulação) na metodologia em causa 
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Figura 10 – Simulação de funcionamento em Kanban 

 

Importa ressalvar que o papel do estagiário, em toda esta fase inicial do projecto. A equipa 
IBeroGestão, responsável pelo projecto em causa, era constituída por dois elementos (sendo o 
estagiário um deles). A fase de auditoria inicial não foi seguida, na íntegra, por ele, sendo que 
a entrada, propriamente dita, ocorreu na parte final da auditoria inicial, de avaliação de 
problemas. 

A restante abordagem ao projecto em questão foi feita pela equipa técnica de trabalho, 
anteriormente referida. O owner do projecto coordenou, sempre, as acções realizadas pelo 
estagiário, acompanhando-o e orientando-o no tipo de trabalho a realizar, definindo metas e 
objectivos em todos eles. 
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3 Análise de Estudos Realizados 

Pretende-se, nesta fase do relatório, apresentar todos os estudos que foram efectuados e que 
serviram de base à posterior implementação do sistema em causa. Tentar-se-á ser o máximo 
explícito possível, expondo-se todos os métodos utilizados, todas as premissas subjacentes a 
esses mesmos métodos e explicar-se-ão os cálculos necessários ao posterior processo de 
arranque do sistema Kanban.  

3.1 – Diagramas de Linhas de Fluxo 

A fase subsequente à análise inicial, a fase de estudos, consistiu numa recolha de dados e 
informações que permitissem elaborar-se os diagramas de linhas de fluxo de todas as prensas 
constituintes da zona de estampagem da Inapal. Estudou-se, pormenorizadamente, todos os 
fluxos de materiais que regiam a produção da empresa, todos os processos por onde esses 
mesmos materiais teriam, obrigatoriamente, de passar, desenhando-se todas as linhas e 
“caminhos” produtivos no seio da mesma. Este passo é fundamental para a optimização das 
linhas, uma vez conhecidos os tempos de estágio e de processamento que cada peça possui em 
cada processo e em cada movimentação entre máquinas. 

Assim, é possível identificar todas as referências produzidas internamente, associando-as às 
respectivas máquinas necessárias à sua produção, listando as operações suportadas por todo o 
conjunto de produtos e retratando o ambiente produtivo desde os pontos de “criação” aos 
pontos de consumo (fig.11). Referências (artigos) cujos processos utilizam os mesmos meios 
devem fazer parte da mesma linha e fluxo e devem ser tratados simultaneamente e da mesma 
maneira.  

 

Figura 11 – Esquema demonstrativo do pretendido com o desenho das linhas de fluxo
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O diagrama de fluxos elaborado serviu também para que, mais tarde, pudessem ser 
introduzidas no software K.O.P., todas as gamas de todos os produtos com que a empresa 
lidava. Seguidamente (fig.12) será apresentada a gama de linhas de fluxo realizada e de onde 
se partiu para os estudos e cálculos necessários à implementação. Sem serem conhecidos os 
percursos de processos produtivos que os materiais e as peças teriam que percorrer, e quais os 
fluxos que iriam obrigatoriamente convergir em determinados processos, não seria possível 
abordar convenientemente o problema, nem solucionar da melhor maneira os problemas da 
empresa optimizando o funcionamento produtivo.  

Figura 12 – Gama de Linhas de Fluxo na zona de estampagem 

 

Foram identificados todos os fluxos internos e inerentes ao funcionamento produtivo da 
empresa, desde os fluxos de peças aprovisionadas (matérias-primas, principalmente), aos 
fluxos de peças internas, ou seja, de produção efectiva no interior da organização, bem como 
os fluxos de peças externas, adquiridas a outras empresas. Da análise dos fluxos anteriormente 
expostos, identificam-se rapidamente, alguns pontos que mereceram alguma atenção: 

 Em todas as máquinas, as peças, depois de estampadas, podem seguir caminhos 
diferentes; 

 Há determinadas referências que, depois de passarem pelas prensas, seguem 
directamente para o stock final – a fim de serem expedidas para o cliente final. Outras 
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seguem directamente para o processo de soldadura e, posteriormente, ou para o stock 
final ou para um processo numa empresa subcontratada ou, finalmente, e apenas em 
algumas prensas e com determinadas peças, as referências, depois de estampadas, 
seguem directamente para um fornecedor subcontratado. Posteriormente a isto, 
regressam ou para o stock final de produtos acabados, ou para um processo de 
soldadura (de onde depois as peças poderão seguir directamente para expedição ou 
para novo processo de subcontratação).  

Analisadas estas linhas de fluxo, tornou-se importante não só inserir todas estas gamas e 
linhas de fluxo no software de apoio ao Kanban Ordering Production, bem como dotar os 
responsáveis logísticos e da produção da empresa, de conhecimentos que lhes permitissem 
fazer a gestão deste mesmo software, retirando o máximo de potencialidades do mesmo. 

3.2 – O software K.O.P. 

É neste software, a ser instalado num posto de trabalho específico (no computador da pessoa 
responsável pela logística) que será feita toda a gestão das gamas de fluxo, que permitem 
descrever as operações realizadas em cada etapa para todos os artigos desse mesmo fluxo, e a 
gestão das etiquetas que regerão a produção. 

O software tem por objectivo:  

 Facilitar a análise de fluxos e escolha das soluções, optimizadas, do Kanban Ordering 
Production; 

 Facilitar a implementação e a gestão das etiquetas; 

 Assegurar a flexibilidade do sistema em causa face à constante evolução dos fluxos 
produtivos. 

As suas funcionalidades e capacidades inerentes, podem ser descritas destacando os seus 
pontos fundamentais: 

 Descrição formalizada dos fluxos; 

 Simulações; 

 Cálculos de etiquetas; 

 Impressão das etiquetas; 

 Seguimento / Acompanhamento do sistema depois do seu efectivo arranque 
operacional. 

A pessoa responsável pela gestão e acompanhamento deste software é vista como o piloto 
K.O.P. e possui responsabilidades pela validade, actualização e salvaguarda das informações 
que são introduzidas na aplicação. A aplicação funcionará correctamente e de um modo 
optimizado se, e apenas se, as regras de implementação do software forem respeitadas. A 
aplicação em causa é uma ferramenta exclusivamente dedicada ao funcionamento do Kanban 
Ordering Production. 

Descrever-se-ão, de seguida, as etapas fundamentais à edição de uma gama de fluxos através 
do uso da aplicação em questão: 

 Edição de uma gama de fluxo – o utilizador tem as opções de criar uma nova gama, 
abrir uma gama já existente (a fim de lhe acrescentar as modificações / actualizações 

25 



Análise da Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

 

que achar mais convenientes, por exemplo), eliminar uma gama (que, por exemplo, 
deixe de fazer sentido ou que se torne obsoleta), copiá-la ou renomeá-la (fig.13). 

Figura 13 – Exemplo do aspecto de uma gama de fluxo, no software K.O.P. 

 Escrita de uma gama de fluxo – descrevendo as operações subjacentes a tal gama, os 
artigos em causa e todas as informações complementares relativamente aos dados da 
respectiva gama de fluxos. Na escrita de uma gama de fluxo, em cada operação torna-
se necessário e fundamental indicar o tipo de operação em causa (fig. 14). Deste 
modo, os tipos de operações podem ser descritas e explicadas assim:  

o MA : Movimentação. Deslocação dos materiais. 

o MO : Set-up. Mudar de referência (ou ferramenta). 

o PR : Processo de Produção. 

o PT : Processo de transição. Ex. Secagem, arrefecimento (não gargalo). 

o PE : Processo exterior. Ex. Tratamento térmico no fornecedor (não gargalo). 

o PX : Processo exterior incluído no horizonte de ordenação. 

o PA : Avaria 

o AP : Paragem preventiva 

o ST : Stock. Peças paradas, “Espera“ ou “Stock“. 

o CO : Consumo. Termina uma gama de fluxo. 

o TR : Transporte. Movimentação de materiais por camião. 

É possível suprimir, copiar ou inserir operações dentro de uma gama de fluxo previamente 
criada. Dentro de cada artigo, torna-se necessário definir uma série de pontos: 
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 A duração da operação (tempo) a tratar para o lote de entrada; 

 O lote de entrada (em quantidade); 

 O lote de saída (em quantidade); 

 O estado de imobilização (ST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Escrita de uma gama de fluxo 

 

 Parametrização – Dimensionamento dos parâmetros e actualização das respectivas 
necessidades; 

Neste ponto, poder-se-ão distinguir três níveis de informação de parâmetros: os parâmetros 
gerais (fig. 15), relativos à própria fábrica, os parâmetros de fluxo (fig. 16), específicos a cada 
linha de fluxo descrita pela gama e os parâmetros de operações, correspondentes aos 
processos particulares, às operações de fim de ligação e às operações do tipo CO. Define-se o 
horário e trabalho (1, 2 ou 3 turnos diários), o risco de não se dispor das peças em quantidade 
desejada no ponto de stock, o uso ou não de casas decimais na edição de resultados e o 
retorno de etiquetas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Parâmetros gerais de funcionamento 27 



Análise da Eficiência nos Processos Operacionais e Melhoria no Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16 – Parâmetros das gamas de fluxo 
 

Nos parâmetros das gamas de fluxo torna-se imprescindível definir além do horário diário de 
trabalho, do risco, do uso ou não de decimais e como se procede ao retorno de etiquetas 
(renovação), tal e qual como nos parâmetros gerais, é necessário indicar-se o fluxo de que se 
está a tratar e o divisor de consumo em causa - este parâmetro permite especificar um divisor 
a aplicar aos consumos médios e permite utilizar informação de consumos diários, mensais, 
anuais e outros. 

Para todas as operações do tipo CO e para cada artigo respectivo, devem ser introduzidas as 
necessidades dos clientes. Estas necessidades são previsões de consumo (fig. 17) que devem 
ser periodicamente actualizadas (geralmente uma vez por mês). 

Figura 17 – Informação dos consumos 

 Cálculos e Resultados – Estes cálculos são realizados pelo próprio software com a 
finalidade de determinar o número de etiquetas óptimas de circulação, tendo em conta 
os parâmetros e as premissas anteriormente definidas. 

Neste tipo de cálculos são apresentados resultados que abrangem um número de 
características indispensáveis ao correcto desempenho do sistema. Se os cálculos, por motivos 
de má ou incompleta inserção de dados, o software apresentará uma mensagem de erro, 
assinalando quais os pontos que necessitam de ser corrigidos. 
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Figura 18 – Exemplo de resultados de cálculo 

Os seguintes parâmetros são obtidos através dos resultados subjacentes a estes mesmos 
cálculos (fig. 18): 

 Ligações + referência - Nesta primeira coluna estão listadas todas as ligações (de 
renovação ou coordenadas) identificadas pela aplicação KOPS para toda a linha de 
fluxo, assim como as respectivas referências nela contidas.  

 Cmd - Trata-se de consumos médios diários deduzidos a partir das necessidades 
introduzidas na operação consumo em função do respectivo divisor de consumo. Os 
valores de CMD são obtidos pela soma do CMD de cada cliente para o respectivo fim 
de ligação. 

 Etiq. f. segu (etiquetas fora seguranças)- É o número mínimo de etiquetas colocadas 
em circulação para que o sistema funcione. Este número de etiquetas não tem em 
conta quaisquer seguranças. 

 Em curso médio - Este resultado significa o valor médio do em curso da fabricação. 
Este valor é calculado para cada artigo de cada ligação. 

 Efeito de campanha - Corresponde ao efeito de uma campanha sobre o stock. É 
calculado para os artigos que estão em renovação e em campanha. 

 Segu. Mini - A segurança mínima é a quantidade mínima de etiquetas a juntar ao 
número de etiquetas fora as seguranças, que é colocada em stock para poder satisfazer 
permanentemente o consumo do cliente. É calculado para os artigos em renovação. 

 Segu. Maxi - É o número máximo de unidades de contentorização a juntar ao cálculo 
do número de etiquetas fora seguranças, para absorver flutuações do consumo do 
cliente. Este valor estimativo é função do número de etiquetas fora seguranças e da 
percentagem de risco. 

 Escolha da segurança - Trata-se de um valor a introduzir pelo utilizador como sendo 
o número de etiquetas a juntar à segurança mínima (majoração de etiquetas). Este 
valor estará compreendido necessariamente entre a segurança mínima e a (segurança 
máxima - 1). A quantidade é informada de etiquetas e o KOPS efectua a conversão em 
número de peças. 

 Segurança suplementar (contratual ou conjuntural) - Estes dois tipos de seguranças 
permitem dimensionar uma segurança suplementar à das seguranças de variação do 
consumo.  
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 Stock médio f. em curso - Trata-se do número médio de peças presentes no ponto de 
stock (stock para as ordens de renovação e espera para as ordens coordenadas) antes 
do consumo. O número é calculado para cada artigo de cada ligação. 

 Em curso + Stock - Esta soma corresponde ao número total de peças  (em stock e em 
curso de fabricação). 

 Etiquetas triangulares - Este resultado fornece o número de etiquetas triangulares 
necessárias, correspondente a todas as etiquetas rectangulares em circulação. 

O software fornece também alguns resultados específicos e de gestão (fig. 19): 

Figura 19 – Resultados específicos (resultados por processo) 

 GO - Percentagem de ocupação de uma máquina em conformidade com a sua duração 
de abertura. 

 RE - Este valor indica o número de alterações de referência efectuada em média por 
dia sobre uma máquina, o tempo médio que passa sobre regularizações e a 
percentagem de tempo passado sobre a regularização para reportar a duração de 
abertura. 

 TP - Tempo médio de imobilização dum processo para trabalhar sobre uma campanha 
média (todos os artigos que passam no processo são tidos em conta). 

 HJ - Duração do trabalho dum processo de um dia. 

 N - Número médio de máquinas em funcionamento em paralelo sobre o mesmo 
processo. 

Estes serão, porventura, os pontos mais importantes do software em causa e aqueles que 
mereceram especial atenção e dedicação por parte da equipa da IBeroGestão, de forma a dotar 
as pessoas responsáveis pela sua gestão de conhecimentos que permitissem uma gestão 
óptima da aplicação retirando dele o máximo proveito possível. A formação que foi dada 
incidiu principalmente nestes pontos, sendo que uma componente prática e de simulação fez 
também parte do plano. 

3.3 – Gamas Técnicas de Fluxo 

A abordagem seguinte centrou-se na determinação e descrição mais detalhada das gamas 
técnicas de fluxo correspondentes a cada uma das prensas constituintes da zona de 
estampagem da empresa. Analisaram-se os funcionamentos, a um nível bastante 
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individualizado, de todas as prensas, assinalando os pontos de stock, de espera de materiais e 
as ligações entre processos.  

Apresentar-se-á o esquema geral inicial dos fluxos nas prensas (fig. 20), sendo que no Anexo 
2, apresentam-se os esquemas de fluxo obtidos nesta fase, em cada uma das máquinas 
respectivas. 

Figura 20 – Esquema Geral dos fluxos nas prensas na fase inicial. 

O funcionamento em M.R.P., com que a empresa regia a sua produção, tem, como principio 
base o uso de previsões para o funcionamento produtivo. Deste modo, segundo os pedidos dos 
clientes eram emitidas ordens de fabrico para todos os processos da fábrica. 

Tabela 1 – Breve comparação entre o sistema M.R.P. e o K.O.P.
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A tabela 1, demonstra de uma modo simples e abreviado, a diferença e complementaridade 
entre os métodos M.R.P. e Kanban. O sistema tradicional, baseado em previsões e suposições 
de consumos, tem subjacente um grande número de dispendiosos cálculos, não havendo um 
controle efectivo da produção nem um total conhecimento do que, efectivamente, se passa no 
interior da organização. O Kanban, é uma metodologia em que as ordens de produção são, 
única e exclusivamente, baseados nos consumos reais. Isto faz com que haja supressão de 
desperdícios, pois a organização somente produzirá aquilo que efectivamente lhe fizer falta e 
for necessário. 

3.4 – Cálculo de Soluções 

Neste ponto do relatório tentar-se-á explicitar e descrever os estudos, análises e cálculos 
efectivos que deram origens às soluções de funcionamento do sistema Kanban. Deste modo, 
as actividades e tarefas foram abordadas segundo determinadas características a detalhar 
seguidamente. 

Partindo de dados fornecidos pela Inapal Metal, S.A. relativos aos pedidos firmes de clientes, 
ou seja, as vendas reais efectuadas (fig. 21), durante as últimas 30 semanas anteriores ao 
início do projecto, conseguiu-se calcular o número médio de saídas diárias de determinada 
referência. 

Efectuou-se uma análise ABC aos produtos / referências produzidas pela empresa, de forma a 
identificar o peso e a significância de cada um no contexto global da organização. Constatou-
se que, de uma lista de mais de 300 referências activas, 80 eram responsáveis por 80% do 
volume de negócios da empresa. As análises que se seguiram incidiram, muito 
particularmente, neste grupo de peças que mais rentabilidade e importância comportam para a 
empresa. 

Num estudo realizado com o apoio de algumas pessoas da empresa, procurou-se determinar a 
quantidade que cada contentor de uma referência deveria ter, tendo em conta o tamanho das 
peças (dimensões e peso) e os pedidos dos clientes. De referir que, por vezes, os clientes 
exigem que determinada peça chegue à empresa já embalada em contentores com quantidades 
especificas que respondam às suas próprias necessidades. 

Figura 21 – Análise dos pedidos firmes de clientes – exemplo 
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A partir daqui a análise centrar-se-á, quase exclusivamente, nas vendas “por contentor”, isto é, 
não se torna importante conhecer o número de saídas físicas (em número de peças), mas sim 
as vendas / saídas por número de contentores. Conhecendo-se as U.C. (Unidades de 
Contentorização) de cada uma das referências produzidas e as saídas firmes dessas mesmas 
referências, é possível saber-se o número de “saídas” diárias, por contentor, bem como o valor 
médio dessas mesmas “saídas” diárias (fig.22) – salienta-se o facto de algumas peças finais 
(que se iniciam com o número 7…), serem constituídas por sub-peças (6…). 

Figura 22 – Saídas de peças por contentor – exemplo 

Conhecendo-se estes valores, partiu-se para um análise estatística de risco (com base na 
distribuição de Poisson – que é uma distribuição de probabilidade discreta que expressa, por 
exemplo, a probabilidade de um certo número de eventos ocorrerem num dado período tempo, 
caso estes ocorram com uma taxa média conhecida e caso cada evento seja independente do 
tempo decorrido desde o último evento), que relacionasse a probabilidade de, em cada uma 
das referências, as vendas se efectuarem por determinado número de contentores, isto é, 
conhecer-se para cada uma das peças produzidas qual a probabilidade de venda de um, dois, 
três, quatro, etc., contentores. O objectivo será, posteriormente, constatar graficamente que as 
saídas por contentor calculadas estarão dentro do âmbito das probabilidades, calculadas 
segundo o método de Poisson, de saída das peças de determinada referência por contentor 
(fig.23). 

Do exemplo de análise gráfica a seguir exposta (fig.23), é visível que há uma probabilidade 
relativamente alta (cerca de 28%) de haver uma saída de 2,8 contentores diários. Esta 
característica não está “abrangida” por Poisson. 

Provavelmente, ter-se-ia que garantir que o stock mínimo desta referência esteja preparado 
para responder a este número de vendas. Esta análise gráfica, além de possuir esta 
componente de visibilidade mais rápida e fácil, é extremamente útil para garantias em termos 
de stocks mínimos e de segurança (que serão, mais à frente totalmente definidos). 

Depois de analisados todos estes dados estatísticos procedeu-se à definição dos lotes de 
fabrico a utilizar por cada uma das referências, bem como as quantidades de stocks máximos, 
mínimos e de segurança. 
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 Figura 23 – Análise gráfica comparativa 
 

Determinou-se, com base nos consumos anteriormente determinados, para quantos dias o lote 
em questão responderia, salvaguardando, assim, alterações nos respectivos consumos: 

 A definição do tamanho físico do lote (uma etiqueta de forma triangular que indica a 
quantidade de peças a produzir, distribuídas por um certo número de contentores - 
etiquetas rectangulares) foi definida com base no consumo da referência em questão 
assegurando, deste modo, que o lote seria capaz de responder a uma determinado 
número de dias que garantisse que nunca existiriam rupturas ao nível de resposta ao 
cliente. Tentou-se que cada lote se apresentasse disponível para uma resposta ao 
cliente que variasse entre 6 e 10 dias. Salvaguardou-se a importância das peças de tipo 
A tendo-se dado menos atenção (e, consequentemente, atribuído um lote maior que 
correspondesse a mais dias) às peças do tipo B e C; 

 Teve-se em conta também as U.C. (Unidades de Contentorização) para cada uma das 
referências, de modo a que ao tamanho do lote correspondesse um número exacto de 
contentores; 

 O stock mínimo definido seria de um contentor para cada referência e o stock máximo 
seria estipulado com base no tamanho do lote e do stock mínimo. Assim, o stock 
máximo seria igual ao tamanho do lote mais o stock mínimo; 

 O stock de segurança, para resposta a oscilações nos pedidos dos clientes, contra-
tempos com máquinas, ferramentas ou mesmo com pessoal, foi definido para uma 
semana, ou seja, o stock em fábrica estaria preparado para resposta às necessidades do 
cliente durante uma semana, salvaguardando eventuais produções não realizadas. 

Deste modo seria sempre possível saber-se a quantidade de stock que se teria em fábrica, o 
número de dias para que esse stock estaria preparado para responder e também, e talvez mais 
importante, garantir que o stock oscilaria sempre dentro de parâmetros controlados, de forma 
a garantir que os custos associados, estejam sempre dentro de um nível aceitável. 

Todos os estudos e cálculos anteriormente descritos foram realizados pelo estagiário, com o 
apoio directo do respectivo owner do projecto em causa. Importa salientar que todos os dados 
e premissas subjacentes a esta fase se estudos, foram obtidos directamente com o pessoal 
responsável, da Inapal, para garantir a máxima veracidade. Todos os resultados obtidos foram, 
antes de dados como verdadeiros e válidos, revistos e aprovados pelo owner. 
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4 Implementação e Acompanhamento do Sistema 

Esta parte do relatório irá, essencialmente, focar os aspectos relacionados com o arranque do 
projecto, descrevendo todas as acções que foram tomadas para que este decorresse da melhor 
maneira. Depois explicar-se-á o tipo de acompanhamento pretendido e que dados importavam 
monitorizar com vista ao alcance de melhorias operacionais realmente mensuráveis. 

 

4.1 – Quadros e Etiquetas 4.1 – Quadros e Etiquetas 

Conhecendo-se as U.C. (Unidades de Contentorização) que constituíam cada um dos lotes das 
respectivas referências activas, seria possível calcular o número de etiquetas que mais tarde 
iriam estar em circulação na empresa estimando-se, assim, custos associados à própria 
impressão e também permitindo um controlo e gestão efectivo das etiquetas. 

Conhecendo-se as U.C. (Unidades de Contentorização) que constituíam cada um dos lotes das 
respectivas referências activas, seria possível calcular o número de etiquetas que mais tarde 
iriam estar em circulação na empresa estimando-se, assim, custos associados à própria 
impressão e também permitindo um controlo e gestão efectivo das etiquetas. 

Para a definição dos quadros (figs. 24 e 25) teve-se em conta os horários de trabalho de cada 
uma das prensas (se estas trabalhavam a um, dois, ou três turnos), para que o tamanho do 
quadro e a sua capacidade para ordenar os cartões fosse suficiente para responder às 
necessidades da empresa. 

Para a definição dos quadros (figs. 24 e 25) teve-se em conta os horários de trabalho de cada 
uma das prensas (se estas trabalhavam a um, dois, ou três turnos), para que o tamanho do 
quadro e a sua capacidade para ordenar os cartões fosse suficiente para responder às 
necessidades da empresa. 

  
Figura 24 – Exemplo de Quadro de Ordenação 
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Figura 25 – Exemplo de Quadro de Acumulação 

O exemplo exposto na figura 24, é o de um quadro cuja prensa trabalha a dois turnos. Neste 
caso, e por não existirem perspectivas de que o seu horizonte de trabalho venha a ser 
aumentado, decidiu-se por se encomendar um quadro de 12 pregos. Noutros casos, aquando 
do trabalho a três turnos, viu-se que seria necessário que o quadro possuísse mais pregos, de 
modo a que o sistema funcionasse correctamente. 

O número de quadros encomendados foi de quatro de acumulação (dois para o stock 
intermédio e dois para o stock final), mais um de ordenação para cada uma das prensas (a 
PM200, a PM315, a PM400, a PM501, a PM502, a PM630 e a PM1200). Saliente-se o facto 
de a PM1200 ainda não estar abrangida pelo sistema Kanban, visto ser uma prensa nova, em 
que ainda não se dominam totalmente os processos produtivos. No entanto, tratou-se de 
encomendar o quadro para que quando esta prensa estiver orientada segundo o funcionamento 
normal da empresa, ser também ela, inserida no sistema. 

Todos os desenhos para encomenda dos respectivos quadros encontrar-se-ão no Anexo F, do 
presente relatório. 
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Antes de se proceder à implementação no terreno, tornou-se fundamental dotar os operadores 
que eram, no fundo, aqueles que iam lidar mais directamente com o sistema, de formação ao 
nível da gestão dos fluxos produtivos e do Kanban Ordering Production. A formação Inicial, 
referida e detalhada anteriormente na secção 2.3 do presente relatório, foi também aplicada 
aos trabalhadores da fábrica. Assim, foram realizadas três formações em horários diferentes 
de modo a poder abranger-se a totalidade dos turnos da organização. Deste modo, motivou-se 
os operadores para a mudança que estaria para acontecer, demonstrando-lhes o poder e as 
vantagens desta metodologia, relativamente à anterior, ficando os operadores a entender o 
funcionamento do sistema para que, aquando do arranque, não existissem grandes dúvidas. 

O Arranque do sistema aconteceu durante um sábado, na fábrica da Inapal Metal, S.A., na 
Trofa. A abordagem consistiu no seguinte: 

 Colocação de etiquetas em todos os contentores da fábrica. De notar que para as 
referências em que o número de contentores excedia o que se tinha calculado como 
óptimo, eram fotocopiadas etiquetas (em papel) e colocadas nos contentores. Depois 
de consumido o contentor essas etiquetas eram rasgadas, fazendo com o stock baixasse 
para os níveis definidos anteriormente. Poderiam, eventualmente, existir contentores 
cujas U.C. tivessem sido alteradas e o valor no cartão não correspondesse, 
efectivamente, à quantidade do contentor. Mesmo assim, este contentor ficaria com 
um cartão (ainda que com a quantidade errada) e quando este fosse consumido, o 
cartão regressaria e a produção ficaria em concordância com o planeado; 

 Nas etiquetas restantes, aquelas que não foram colocadas em nenhum contentor, ter-
se-ia que ter em atenção dois aspectos: o primeiro teria a ver com o tamanho do lote, 
isto é, naquelas em que a quantidade de cartões rectangulares fosse igual ou maior que 
o lote, este seria encaminhado para o quadro de ordenação respectivo, sendo as 
restantes etiquetas direccionadas para o quadro de acumulação. Relativamente ao 
segundo aspecto, as referências em que as etiquetas sobrantes não fossem suficientes 
para perfazer um lote, iriam directamente para o quadro de acumulação, esperando que 
houvesse consumos dessa peça a fim de se atingir o tamanho do lote e de este ser 
encaminhando para o quadro de ordenação respectivo; 

 As prioridades de produção, para colocação nos quadros respectivos, seriam 
estabelecidas em função do nível de stock que a fábrica apresentasse relativamente a 
determinada peça, mas também com atenção ao plano de produção e de entregas que a 
empresa possuía. 

 Os quadros, tanto de acumulação como de ordenação, foram dispostos nos lugares 
respectivos. Na zona de expedição foram colocados os dois quadros de acumulação 
para o stock final onde, aquando do consumo de determinado contentor de peças, o 
cartão respectivo seria acumulado, a fim de se perfazer o tamanho do lote. Os quadros 
de acumulação para o stock intermédio foram colocados na área onde é efectuada a 
acumulação do stock intermédio. Deste modo, aquando do consumo de um contentor 
do stock intermédio, a etiqueta respectiva era, também ela, aqui acumulada. Os 
quadros de ordenação foram colocados perto das prensas respectivas, de forma a 
facilitar o contacto dos operadores com os mesmos, pois são eles que vão lidar 
directamente com a ordenação da produção segundo o Kanban. 

Depois de realizadas estas tarefas a empresa ficou preparada para iniciar o seu funcionamento 
produtivo segundo esta nova metodologia, sendo que os postos de trabalhos ficaram 
totalmente preparados e aptos para o funcionamento e os quadros predispuseram-se a, quando 
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o primeiro turno tivesse contacto com o sistema e entrasse realmente a metodologia em 
prática pela primeira vez, estar presentes e a ajudar e esclarecer em tudo aquilo que fosse 
necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26 – Contentores com etiquetas Kanban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 – Exemplo de etiquetas especial – em papel 
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De seguida procedeu-se à formação de chefias, técnicos e chefes de equipa nas ferramentas de 
acompanhamento e de gestão do sistema. Tinha-se por objectivo dotar as pessoas de 
ferramentas e conhecimentos que lhes permitisse acompanhar e analisar de maneira mais fácil 
e rápida a situação no terreno, acelerando a obtenção dos resultados esperados. 

4.2 – Indicadores de Gestão 

Importa salientar quais os indicadores onde iriam incidir as principais melhorias na 
organização e também as que necessitam de maior e melhor acompanhamento por parte das 
pessoas da empresa indicadas para tal. 

 

 Reclamações e urgências 

 

Este indicador tem especial incidência sobre os custos: táxis, despachos em urgência,... Se o 
indicador existe, deve ficar divido por 4 ou 5 ao cabo de 6 meses. 

 

 Avanços/Atrasos 

 

Relativamente a este indicador, importa ressalvar que não deve ser confundindo o atraso à 
referência e o atraso de volume. Os Valores médios devem ser reduzidos de 20 a 50 % e a sua 
dispersão reduzida de 50 a 80 % (fig. 29) 

 

 "Faltantes" (a cada etapa da produção) 

 

Tornam-se "visíveis" na oficina, nos quadros de ordenação da produção (redução de 30 a 
80%). 

 

 Satisfação do cliente 

 

A taxa de serviço pode ser vista como a relação entre as linhas de encomendas efectivamente 
despachadas, sobre o total das linhas de encomendas a despachar no dia ou na semana. 

 

 

 

Este indicador, independente do volume de cada linha de encomenda, trata com a mesma 
ponderação pequenos e grandes fluxos; assim, mais de 95 % do volume pode corresponder a 
só 80 % das linhas de encomendas. Apresenta contudo a grande vantagem de sublinhar as 
linhas de encomenda com problemas (fig. 28) 

O primeiro nível deve ser atingindo após dois meses - fluxo "importante" (20% quantidade de 
referências, 80% volume de negócios). 
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O secundo nível deve ser atingindo após seis meses - fluxo"pequeno"  (80% quantidade de 
referências, 20% volume de negócios). 

Figura 28 – Níveis de satisfação, relativamente à taxa de serviço ao cliente, a atingir

Figura 29 – Exemplo demonstrativo de tipo de acompanhamento de stocks 
pretendido 

Relativamente aos stocks e o nível de acompanhamento que se exigiria à organização, tentar-
se-á, agora, explicar em que consistiria. Depois de se ter determinado anteriormente, e para 
todas as referências activas, entre que valores deveria oscilar o stock, torna-se fundamental 
acompanhar, mensalmente, a evolução destes mesmos níveis, conhecendo-se sempre quais as 
referências que apresentam um nível de stock superior ao normal (em avanço), aquelas que se 
apresentam a um nível inferior ao pretendido (em atraso) e aquelas que se encontram dentro 
dos parâmetros definidos (OK). 
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Serão estes os indicadores principais a monitorizar. É lógico que outros indicadores, também 
de importância para a organização, serão influenciados pelas melhorias sentidas a estes níveis, 
como sejam o desempenho operacional, o O.E.E. e a disponibilidade, entre outros. 

4.3 – Vigia de Quadros 

Assumiu-se como fundamental que as pessoas fossem capazes de controla a carga dos 
quadros de ordenação, de modo a saber-se, instantaneamente e a qualquer momento, se a 
carga de determinada máquina estava de acordo com o previsto, se estava com trabalho 
atrasado ou se, pelo contrário, se encontraria em avanço de produção. Esse cálculo poderia e 
deveria ser realizado em todos os postos de trabalho, em qualquer altura. 

Sabe-se à partida qual o valor standard dos horizontes de cada uma das máquina. Determinou-
se que esse horizonte seria de 3 dias em todos os quadros, sendo que nas máquinas que 
funcionam a 2 turnos ter-se-ia sempre 45 horas de produção (standard) nos quadros, ao passo 
que as que funcionam a 3 turnos apresentariam um horizonte de 67,5 horas de produção (valor 
standard também). Estes tempos standards são aqueles que foram introduzidos no software 
K.O.P. 

Criou-se uma tabela para colocar em cada um dos quadros (que poderão ser visualizadas nos 
“Anexos” deste relatório), em que se colocava o tempo de estampagem de cada um dos lotes 
produtivos associado à respectiva prensa. Assim, os operadores poderiam contabilizar o 
“tempo de produção” que estava associado ao quadro a qualquer altura e ao comparar este 
resultado com o valor standard perceber se a máquina estaria em atraso, em avanço de 
produção. 

Criaram-se uns smiles para facilitar a gestão visual. Estes seriam usados para sinalizar se a 
máquina se encontraria em atraso ou em avanço de produção (um smile verde indica avanço, 
smile laranja indica um atraso recuperável num turno produtivo e o smile vermelho indica um 
atraso superior a um turno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Quadro em avanço de produção - Exemplo 
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É possível visualizar, na figura 30, o quadro utilizado na prensa PM501. É identificável o 
smile que indica que o quadro se apresenta em avanço, bem como uma folha onde os 
operadores deverão indicar, no início e final do turno, por decisão da gestão, o estado do 
quadro. A folha mais acima é onde estão indicados os tempos associados aos lotes de 
produção associados à prensa em questão. 

Nos “Anexos” do presente relatório encontrar-se-ão todos os documentos que foram criados 
para que o acompanhamento dos quadros se processasse do modo mais correcto possível.  

Figura 31 – Exemplo de um dos quadros de acumulação 

4.4 – Resultados Operacionais 

A abordagem, por parte da Inapal Metal, S.A., à mudança do seu sistema produtivo foi 
extremamente positiva. De facto, e logo desde o primeiro minuto, foi demonstrada uma 
grande empatia por parte de todos, uma vontade enorme de corresponder às expectativas e 
necessidades de melhoria e uma disponibilidade enorme para ultrapassar determinadas 
dificuldade e contra-tempos que iriam, certamente, aparecer ao longo dos meses de trabalho 
que este projecto contemplou. 

Desta forma e para uma primeira análise dos resultados operacionais efectivos, analisaram-se 
os níveis de stock. De uma listagem de todas as referências activas na produção da empresa 
onde se acrescentava os valores dos stock mínimo e stock máximo admissíveis, ia-se 
mensalmente colocar também o valor do stock real, ao inicio de cada mês. Assim, poder-se-ia 
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facilmente visualizar não só as referências que estavam com stock em excesso ou em ruptura, 
mas também a quantidade de stock (em quantidade) que a empresa tem e aquele que deveria 
ter. 
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Gráfico 1 – Nível de referências em Avanço / Atraso no inicio de 2008 

Stock Médio vs. Stock Real (quantidade)
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Gráfico 2 – Comparação entre o stock real e o stock médio 

 

À data de arranque efectivo do projecto, Janeiro de 2008, os níveis e stock da empresa 
encontravam-se a este nível, demonstrado nos gráficos 1 e 2. 
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Evolução dos níveis de Stock (quantidades)
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Gráfico 3 – Evolução do stock Real 

Constatou-se que, e ao contrário do que seria inicialmente previsto, que o nível de stock real 
na empresa aumentou (gráfico 3), do primeiro para o segundo mês. Os factores que fizeram 
com que esta evolução ocorresse neste sentido serão explicados à frente, na parte das 
conclusões do presente relatório. No mês seguinte, no entanto, os níveis de stock 
aproximaram-se dos níveis tidos e definidos como óptimos.  

Registou-se, como se pode observar no gráfico abaixo exposto (gráfico 4), que o nível das 
referências com stock dentro das expectativas, também foi melhorado. Foi reduzido o número 
de referências que possuíam um nível de stock mais baixo do que o que seria esperado, bem 
como daquelas que tinham um nível de stock superior ao definido. 

Esta evolução, principalmente por ter sido registado depois de meses em que as alterações 
foram relativamente elevadas, é também bastante positiva. 
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           Janeiro   Fevereiro 

Gráfico 5 – Evolução, mensal, da Eficiência Global 

Como se pode observar, o O.E.E. (que na organização é calculado como Disponibilidade x 
Desempenho x Qualidade) da organização sofreu alterações, para melhor, depois de 
implementado o sistema em causa. Detectou-se um aumento de mais de 5% no final do 
segundoi mês de funcionamento do Kanban Ordering Production. 

                      Janeiro   Fevereiro 

Gráfico 6 – Evolução, mensal, da disponibilidade

 

O índice de disponibilidade também foi melhorado, registando-se um aumento de cerca de 
8%. Disponibilidade, na empresa, é vista como Horas produtivas / Horas totais. 
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                Janeiro   Fevereiro 

Gráfico 7 – Evolução, mensal, do desempenho da organização 

O Desempenho organizacional é visto, na empresa em causa, como Produção Real / Produção 
Teórica. Foi sentido um decréscimo, pouco significativo, neste índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Janeiro   Fevereiro 

 
Gráfico 8 – Evolução, mensal, da qualidade 

 

O índice qualidade (N.º peças OK / N.º de peças totais), no qual o projecto em causa não teve 
influência directa, aparece a um nível bastante aceitável. De facto a empresa já tem este item 
intrínseco e bastante consolidado na sua politica interna. 
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5 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro  
Os objectivos enquadrados no planeamento inicial do estágio foram alcançados e, em mais do 
que um domínio, ultrapassados. De facto, pretendia-se com o presente estágio, transmitir uma 
série de métodos e conhecimentos específicos e associados ao funcionamento industrial e até 
ao nível dos serviços, relacionando-os e promovendo a interacção com tudo aquilo que foi 
ministrado durante os anos de estudo no MIEIG, da F.E.U.P. 

Os projectos desenvolvidos no quadro da realização do estágio demonstraram resultados 
muito satisfatórios nas áreas pretendidas. No projecto em questão foram montados sistemas 
responsáveis pela implementação dos resultados obtidos, bem como pela correcção de desvios 
em relação aos objectivos pretendidos. 

Estes resultados aparecem associados a duas necessidades críticas para o negócio: a redução 
objectiva de custos e a melhoria operacional dos processos. 

Importa também salientar que o facto de o projecto ter sido implementado há apenas dois 
meses, faz com que as análises finais e as melhorias induzidas, não sejam ainda totalmente 
mensuráveis e visíveis. Existiram alguns atrasos relativamente ao planeado, pois devido a 
incompatibilidades dos mais variados níveis, o arranque efectivo do projecto atrasou-se em 
alguns meses, tendo arrancado, efectivamente, apenas durante o início do ano de 2008. 
Tentou-se actualizar os estudos realizados anteriormente, principalmente ao nível dos 
consumos das diferentes referências, das capacidades dos contentores respectivos e mesmo os 
tamanhos dos lotes de produção. 

O primeiro mês de funcionamento, na metodologia que este relatório abordou, foi um mês 
principalmente usado em optimizações e melhorias ao próprio sistema. Foram alterados 
alguns tamanhos de lotes produtivos que, aquando do início do funcionamento do novo 
sistema, se detectou que não apresentam um tamanho condizente com as novas necessidades. 
Detectou-se que em termos de volume de stock, este era muito desequilibrado, pois existiam 
referências que possuíam um stock “infinitamente” maior do que aquilo que foi estipulado 
como óptimo e outras que apresentavam níveis bastante abaixo do pretendido e, assim, 
incapazes de responder ás efectivas necessidades dos clientes. Alguns contentores tiveram que 
ser alterados, por iniciativa dos clientes respectivos, o que fez com que se tivesse que voltar a 
inserir, no software, os valores reais e correctos. 

Estas alterações acarretaram, inevitavelmente, a destruição das etiquetas obsoletas e a 
impressão de novas etiquetas com os novos dados, já actualizados. 

Outro factor que se revelou bastante critico para o sucesso da metodologia, teve a ver com os 
aprovisionamentos de chapa. De facto, foi opção da gestão da empresa que o Kanban 
Ordering Production fosse, nesta primeira fase, apenas extensível à parte de estampagem da 
produção da empresa tendo-se Observado, depois, que o processo de aprovisionamentos 
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poderiam ter, por si só, uma componente bastante importante no sucesso da implementação do 
projecto. 

Diariamente eram detectadas algumas falhas ao nível das matérias-primas. As ordenações da 
produção, presentes nos quadros, não podiam ser rigidamente cumpridas pois para algumas 
delas não havia chapa para que o processo se desenrolasse. Isto fazia com que a pessoa 
responsável pelo controlo da logística e responsável pelo controlo efectivo dos quadros, 
tivesse um trabalho extra, pois era obrigada a, diariamente, inspeccionar os quadros com vista 
a detectar possíveis lotes que estariam nos quadros e para os quais não existisse matéria-prima 
disponível, para comunicar aos operadores com vista a não se realizarem set-up’s de 
máquinas desnecessários e preparações para produção de referências que não teriam 
viabilidade para se realizar. 

Outro factor que importa referir, e que terá influenciado os resultados apresentados no final do 
primeiro mês, foi o facto de nem todos os postos da empresa terem cumprido com o sistema 
inicialmente definido. De facto, definiu-se um modo de funcionamento, que depois não foi 
integralmente cumprido por todos. O sistema de retorno de cartões seria feito aquando do 
“esvaziamento” dos contentores, ou seja, apenas quando o contentor fosse consumido na sua 
totalidade é que o cartão correspondente regressaria ao quadro de acumulação. Deste modo, 
certificava-se que as etiquetas estariam, apenas, ou nos contentores não vazios ou nos quadros 
de acumulação ou de ordenação. Passou-se que, na expedição, o retorno de cartões estava a 
ser feito aquando do início de consumo de um contentor. Isto fazia com que não houvesse 
tanto controlo sobre o stock, aumentando os níveis dos mesmos, e com que as etiquetas 
regressassem aos quadros mais rapidamente que o previsto e do que estava estipulado nos 
procedimentos inerentes à metodologia. 

Tais factores no seu conjunto, influenciaram, como é lógico, os resultados obtidos. A medição 
dos resultados vai continuar a ser feita mensalmente (com o acompanhamento dos técnicos da 
IBeroGestão, Lda.), sendo que se espera que com o passar do tempo e com a infiltração dos 
princípios que regem o sistema e a compreensão e motivação contínua de todos os 
funcionários, espera-se que estas melhorias sejam cada vez maiores, mais visíveis e 
mensuráveis e com grandes reflexos para o desempenho produtivo e competitivo da 
organização. 

 

Aquando do início do presente projecto estava já, tanto na mente dos responsáveis da 
IBeroGestão, Lda., como da parte da gestão de topo da Inapal Metal, S.A., estender o Kanban 
Ordering Production, tanto à parte de soldadura, como aos aprovisionamentos de chapa da 
empresa. Se os resultados fossem do agrado da empresa e se fossem confirmadas e 
mensuradas todas as oportunidades de melhoria detectadas, o projecto seria estendido para 
que toda a organização funcionasse ao mesmo ritmo, orientada pelos mesmos princípios e 
regida pelas mesmas filosofias e metodologias. 

À data de conclusão deste relatório é já sabido que um novo projecto, inserido no mesmo 
âmbito do descrito no presente trabalho, irá arrancar muito em breve. De facto, e tendo em 
conta os problemas relativamente aos aprovisionamentos, já anteriormente descritos, tornou-
se fundamental, para o perfeito funcionamento produtivo da organização, que tais problemas 
pudessem ser ultrapassados e corrigidos, de forma a optimizar-se o funcionamento global da 
produção da empresa. 
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Considerou-se o processo de soldadura menos crítico visto que os problemas aí apresentados 
não tinham grande significado. Este processo viveria um pouco ao ritmo da estampagem, 
visto que o lead-time deste processo é menor que o de estampagem, sendo necessário apenas 
ter algum controlo para que se garantisse que as peças não passariam para soldadura antes de 
o processo de estampagem estar finalizado. 

Assim, já foram dados os primeiros passos com vista ao início dos estudos de análises iniciais 
para o desenvolvimento de um sistema Kanban integrado entre a estampagem e os 
aprovisionamentos de matérias-primas. Este projecto virá completar o que foi iniciado com 
este, agora descrito. 

 

A filosofia de melhoria contínua, que definiu o fio condutor das actividades do estágio, tem 
uma particularidade especial e extremamente importante, que é o inconformismo total perante 
qualquer desperdício ou ineficiência. De facto, este é o ponto fundamental e que marca 
substancialmente a diferença relativamente aos métodos tradicionais e mais comuns de se 
observar na grande maioria das empresas, pois são dissecados todos os aspectos e pontos onde 
poderão existir “gorduras”, desperdícios, sejam eles visíveis ou não.  

A maior parte dos custos associados a desperdícios produtivos nem sequer são realmente 
entendidos e sentidos pela organização. As preocupações com o “produzir”, efectivamente, 
com o não falhar uma entrega ao cliente, ainda que se façam entregas especiais que albergam 
custos ainda maiores, acarretam grandes despesas que as empresas nem sempre conseguem 
determinar e mensurar. 

Outro ponto que se constatou que estava a melhorar foi o uso mais eficiente do “tempo” 
produtivo. De facto, por vezes, as empresas não conseguem entender o porquê de terem tudo 
planeado, todas as previsões bem feitas e depois acontecer que o tempo estimado não é 
suficiente. Constatou-se, com este projecto, o que vem descrito nos grandes princípios do 
Lean Manufacturing: que cerca de 30% do “tempo” gasto numa máquina em produção, não 
tem explicação. Este é gasto em improdutividades, ritmos de trabalho degradados e que não 
seguem linhas orientadoras, ruptura de aprovisionamentos, conflitos de prioridades em ou 
para produção e falta de informação, entre outros. A abordagem do Kanban efectuou-se 
também a este nível, tentando-se não só mensurar a quantidade de tempo perdida 
inexplicavelmente como aplicar e implementar métodos e metodologias de combate a estas 
mesmas perdas. 

Completando o que foi descrito anteriormente, e em jeito de conclusão, poder-se-á dizer que 
os resultados encontrados e medidos após o arranque efectivo do projecto poderão ser 
melhorados, através de uma continua e continuada fidelização a estes princípios e 
certificando-se que todas as pessoas estarão envolvidas em torno do mesmo objectivo, 
acreditando nos métodos e nas filosofias inovadoras que continuarão a ser politica da 
organização. Novas abordagens e, futuramente, novas tecnologias ou soluções, poderão 
estabelecer e determinar as condições para progredir no caminho da maior eficácia e 
eficiência dos processos e das operações. 

 

Por fim, em jeito de conclusão global e inserindo tudo o que foi descrito neste relatório com o 
âmbito inicialmente detalhado e mesmo com os anos de estudo vividos, poder-se-á dizer que a 
experiência foi em tudo enriquecedora.  
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Uma vez completos os semestres de aulas correspondestes ao Mestrado Integrado, o estágio 
curricular representou uma mais-valia muito significativa na integração dos conhecimentos 
adquiridos. O contexto da realização do estágio, nomeadamente o contacto muito directo com 
a equipa de gestão IBeroGestão, Lda. e a partilha de conhecimentos entre todos os técnicos e 
consultores, contribuiu muito positivamente para a formação pessoal e profissional do 
estagiário. O acesso a uma noção clara sobre as orientações estratégicas da empresa e o 
trabalho diário com estes responsáveis encontrou a sua tradução numa aprendizagem que 
ultrapassou em larga escala as expectativas iniciais. 
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ANEXO A: Protocolo de Estágio com a IBeroGestão, Lda. 
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ANEXO B: Diagramas de Linhas de Fluxo Iniciais 
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ANEXO C: Princípio de Funcionamento do K.O.P. software 
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ANEXO D: Esquemas de Funcionamento em Kanban 
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ANEXO E: Instruções de Funcionamento em Kanban 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM200 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente 
final, o operador de armazém coloca a    no quadro de 
acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o 
empilhador leva o conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a 
produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +      é  colocado 
no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio         do 
quadro de ordenação respectivo. 
 

3a- O operador na prensa PM200 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4a- Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM200, 
vão sendo completamente utilizados (ao passar para o processo de 
soldadura ou para a subcontratação), o operador coloca a etiqueta 
rectangular    correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é 
atingido, o empilhador coloca o conjunto       +        no prego “lote 
a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b -  Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +     é 
colocado no quadro de ordenação respectivo, no primeiro prego 
livre a seguir à locomotiva do comboio         .  
 

3b - O operador na prensa PM200 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 

A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a 
seguir. Avisa o planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as       +       voltam para o quadro de 
acumulação. Senão o lote continuará a ser produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM315 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente 
final, o operador de armazém coloca a    no quadro de 
acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o 
empilhador leva o conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a 
produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +      é  colocado 
no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio         do 
quadro de ordenação respectivo. 
 

3a- O operador na prensa PM315 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4a- Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM315, 
vão sendo completamente utilizados (ao passar para o processo de 
soldadura ou para a subcontratação), o operador coloca a etiqueta 
rectangular    correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é 
atingido, o empilhador coloca o conjunto       +        no prego “lote 
a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b -  Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +     é 
colocado no quadro de ordenação respectivo, no primeiro prego 
livre a seguir à locomotiva do comboio         .  
 

3b - O operador na prensa PM315 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 

A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a 
seguir. Avisa o planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as       +       voltam para o quadro de 
acumulação. Senão o lote continuará a ser produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM400 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente final, o operador de 
armazém coloca a        no quadro de acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o empilhador leva o 
conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto       +        é colocado no primeiro 
prego livre a seguir à locomotiva do comboio       do quadro de ordenação 
respectivo. 
 

3a- O operador na prensa PM400 começa a produzir o lote situado logo a seguir à 
locomotiva do comboio e coloca um íman magnético “lote em produção” sobre o 
mesmo. Logo que um contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao 
stock no armazém de produtos acabados. 
 

4a- Assim que o lote estiver totalmente produzido e contentorizado, o operador 
coloca a       no prego “lote acabado” do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez 
por turno, o empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o na 
coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do lote seguinte que se 
apresenta no quadro de ordenação. 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM400, vão sendo 
completamente utilizados (ao passar para o processo de soldadura ou para a 
subcontratação), o operador coloca a      correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é atingido, o empilhador 
coloca o conjunto       +        no prego “lote a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b -  Pelo menos uma vez por turno, o conjunto      +       é colocado no quadro de 
ordenação respectivo, no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio       
       .  
 

3b - O operador na prensa PM400 começa a produzir o lote situado logo a seguir à 
locomotiva do comboio e coloca um íman magnético “lote em produção” sobre o 
mesmo. Logo que um contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao 
stock no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e contentorizado, o operador 
coloca a       no prego “lote acabado” do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez 
por turno, o empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o na 
coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do lote seguinte que se 
apresenta no quadro de ordenação. 
 
A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de 
turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a seguir. Avisa o 
planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as 
      +        voltam para o quadro de acumulação. Senão o lote continuará a ser 
produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM501 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente 
final, o operador de armazém coloca a    no quadro de 
acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o 
empilhador leva o conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a 
produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +      é  colocado 
no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio         do 
quadro de ordenação respectivo. 
 

3a- O operador na prensa PM501 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4a- Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta quadro de ordenação. 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM501, 
vão sendo completamente utilizados (ao passar para o processo de 
soldadura ou para a subcontratação), o operador coloca a etiqueta 
rectangular    correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é 
atingido, o empilhador coloca o conjunto       +        no prego “lote 
a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b –  Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +     é 
colocado no quadro de ordenação respectivo, no primeiro prego 
livre a seguir à locomotiva do comboio         .  
 

3b - O operador na prensa PM501 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 

A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a 
seguir. Avisa o planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as       +       voltam para o quadro de 
acumulação. Senão o lote continuará a ser produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM502 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente 
final, o operador de armazém coloca a    no quadro de 
acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o 
empilhador leva o conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a 
produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +      é  colocado 
no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio         do 
quadro de ordenação respectivo. 
 

3a - O operador na prensa PM502 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4a - Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 
 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM502, 
vão sendo completamente utilizados (ao passar para o processo de 
soldadura ou para a subcontratação), o operador coloca a etiqueta 
rectangular    correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é 
atingido, o empilhador coloca o conjunto       +        no prego “lote 
a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b - Pelo menos uma vez por turno, o conjunto     +      é 
colocado no quadro de ordenação respectivo, no primeiro prego 
livre a seguir à locomotiva do comboio         . 
 

3b - O operador na prensa PM502 começa a produzir o lote situado 
logo a seguir à locomotiva do comboio e coloca um íman 
magnético “lote em produção” sobre o mesmo. Logo que um 
contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao stock 
no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e 
contentorizado, o operador coloca a       no prego “lote acabado” 
do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez por turno, o 
empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o 
na coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do 
lote seguinte que se apresenta no quadro de ordenação. 

A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a 
seguir. Avisa o planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as       +       voltam para o quadro de 
acumulação. Senão o lote continuará a ser produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
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KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – PM630 
 
1a – Quando o contentor é enviado do stock final para o cliente final, o operador de 
armazém coloca a        no quadro de acumulação, na respectiva coluna. 
Quando no quadro de acumulação, o lote fixo é atingido, o empilhador leva o 
conjunto        +        e coloca-o no prego “lote a produzir” do quadro de ordenação. 
   

2a- Pelo menos uma vez por turno, o conjunto       +        é colocado no primeiro 
prego livre a seguir à locomotiva do comboio       do quadro de ordenação 
respectivo. 
 

3a- O operador na prensa PM630 começa a produzir o lote situado logo a seguir à 
locomotiva do comboio e coloca um íman magnético “lote em produção” sobre o 
mesmo. Logo que um contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao 
stock no armazém de produtos acabados. 
 

4a- Assim que o lote estiver totalmente produzido e contentorizado, o operador 
coloca a       no prego “lote acabado” do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez 
por turno, o empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o na 
coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do lote seguinte que se 
apresenta no quadro de ordenação. 
 

1b – À medida que os contentores provenientes da prensa PM630, vão sendo 
completamente utilizados (ao passar para o processo de soldadura ou para a 
subcontratação), o operador coloca a      correspondente a cada um dos contentores 
utilizados, na respectiva coluna do quadro de acumulação. 
Quando, no quadro de acumulação, o tamanho do lote fixo é atingido, o empilhador 
coloca o conjunto       +        no prego “lote a produzir” do quadro de ordenação. 
 

2b -  Pelo menos uma vez por turno, o conjunto      +       é colocado no quadro de 
ordenação respectivo, no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do comboio       
       . 
 

3b - O operador na prensa PM630 começa a produzir o lote situado logo a seguir à 
locomotiva do comboio e coloca um íman magnético “lote em produção” sobre o 
mesmo. Logo que um contentor está cheio coloca a        no contentor destinado ao 
stock no armazém de produtos acabados. 
 

4b - Assim que o lote estiver totalmente produzido e contentorizado, o operador 
coloca a       no prego “lote acabado” do quadro de ordenação. Pelo menos uma vez 
por turno, o empilhador leva a       para o quadro de acumulação, colocando-o na 
coluna respectiva. Entretanto, o operador inicia a produção do lote seguinte que se 
apresenta no quadro de ordenação. 
 
A NOTAR 
 

Se o lote       ou        no início do comboio não puder ser produzido, o chefe de 
turno coloca um magnético com a razão e pega no lote a seguir. Avisa o 
planeamento. Se o lote estiver mais do que meio produzido, as       +        ou as 
      +        voltam para o quadro de acumulação. Senão o lote continuará a ser 
produzido quando o lote em produção estiver acabado. 
 



                 INSTRUÇÕES KANBAN                 INSTRUÇÕES KANBAN                 INSTRUÇÕES KANBAN                 INSTRUÇÕES KANBAN 

   78 

 
KANBAN POR ORDENAÇÃO DE PRIORIDADES (KOP) – Subcontratação 
 
1 – Quando o contentor é enviado da subcontratação para o cliente final, o operador 
de armazém coloca a        no quadro de acumulação - subcontratação, na respectiva 
coluna. 
 

2 - Quando neste mesmo quadro, o lote fixo é atingido, o operador de armazém 
coloca o conjunto      +       no primeiro prego livre a seguir à locomotiva do 
comboio         , para envio para o subcontratado.          
 

3 – Os lotes são enviados para o subcontratado e as etiquetas ficam a aguardar no 
quadro de ordenação. Assim que o lote voltar do subcontratado, as        são 
colocadas nos respectivos contentores e vão para o stock final. 
 

4 – A       volta para a respectiva coluna do quadro de acumulação - subcontratação.  
 
A NOTAR 
 

Se o lote        no início do comboio não puder ser enviado, o chefe de turno coloca 
um magnético com a razão e pega no lote seguinte. Avisa o planeamento. 
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ANEXO F: Desenho dos Quadros de Ordenação e de Acumulação  
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QUADRO 
Acumulação Stock Intermédio (X2)
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QUADRO 
Ordenação 12 pregos (x3)

Lugar da etiqueta
(não traçar nada)

Lugar de um prego

Lugar de um magnético

800

820

140 140

ORDENAÇÃO PRENSA PM 315

140
20

20

Gráfico
(29,7 x 21)

Gráfico
(15 x 21)

1 Prego
EM PRODUÇÃO

Magnéticos

300
20

90

15
10

5

30

30

120

QUALIDADE NOK

PROTOTIPO

FALTA MATERIAL

AVARIAS

LOTE A SEGUIR

EM PRODUÇÃO

5X

ORDENAÇÃO PRENSA PM 315

ORDENAÇÃO PRENSA PM 501

ORDENAÇÃO PRENSA PM 502

82



QUADRO 
Ordenação 12 pregos (x3)
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QUADRO 
Ordenação 16 pregos (x4)
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ANEXO G: Horizontes dos Quadros de Ordenação 



 
 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 200 

 

HORIZONTE = 45 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

617AJF126010 5,00 Horas 1 

6207M3199A01 4,32 Horas 1 

6207M3333B2A / 334B2A 4,20 Horas 2 

72098V244AA1 / 245AA1 2,50 Horas 1 

7207M3381001 2,90 Horas 1 

7207M0735A01 /736A01 2,84 Horas 2 

7207m0461h13 3,97 Horas 1 

7207m0463m13 5,00 Horas 1 

6201q019505a / 19605a 4,00 Horas 2 

6201Q067304A 2,33 Horas 1 

64327142301A 5,00 Horas 1 

630830150E02 5,80 Horas 1 

630830151E02 5,80 Horas 1 

730320300021 9,40 Horas 1 

730976672J01 5,76 Horas 1 

730976673J01 5,40 Horas 1 

73094705008A 6,27 Horas 1 

717933024030 6,00 Horas 1 

717933048040 3,21 Horas 1 

71793365906A 4,58 Horas 1 

717933777050 4,29 Horas 1 

717933788040 / 789040 8,29 Horas 2 

717933794080 3,09 Horas 1 

717933830040 2,91 Horas 1 

717933916050 3,92 Horas 1 

617ACB16101A 5,00 Horas 1 

617ACB19601A 6,66 Horas 1 

617ACB39401A 3,66 Horas 1 

617OPA76703A 2,16 Horas 1 

61791170001a 2,95 Horas 1 

61791169405A 4,54 Horas 1 

730661184012 4,60 Horas 1 

61755541101A 5,71 Horas 1 

730320340011 12,86 Horas 1 
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 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 315 

 

HORIZONTE = 45 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

61791147202a 4,28 Horas 1 

6207M3023B01 / 024B01 3,33 Horas 2 

7207M02290AB 2,00 Horas 1 

7207M3285A01 5,00 Horas 1 

6207M3339A01 4,40 Horas 1 

6207M3340A01 4,40 Horas 1 

62098V500A00 2,20 Horas 1 

7207M3415C02 4,16 Horas 1 

7207m0461g13 4,00 Horas 1 

6207M3445A1A 3,16 Horas 1 

6201Q014904A / 15004A 3,33 Horas 2 

730510602C03 9,00 Horas 1 

603179447B00 4,90 Horas 1 

717244032011 5,33 Horas 1 

717244055011 3,92 Horas 1 

717244056011 3,92 Horas 1 

717933326040 4,80 Horas 1 

717244774011 / 775011 6,00 Horas 2 

717244857011 6,30 Horas 1 

717244858011 5,35 Horas 1 

717932973040 2,17 Horas 1 

71793397608A / 97708A 5,55 Horas 2 

64993632403A / 32503A 6,40 Horas 2 

730961408F03 13,82 Horas 1 

717933252090 / 648090 3,78 Horas 2 

717932980060 4,54 Horas 1 

71713111905A 5,83 Horas 1 

730961348E0A 8,06 Horas 1 

61793303704a 6,38 Horas 1 

61793391104a / 91204a 4,33 Horas 2 

71713119401A 1,26 Horas 1 

71713119501A 1,54 Horas 1 

717244890021 3,22 Horas 1 

717933831040 4,00 Horas 1 
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 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 400 

 

HORIZONTE = 45 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

61791148402A 3,13 Horas 1 

6207M3331B01 / 332B01 3,00 Horas 2 

7201Q011701A 3,50 Horas 1 

64327141601a 8,00 Horas 1 

617AHH268010 3,63 Horas 1 

617AJF127010 3,10 Horas 1 

62983133111A / 33211A 6,00 Horas 2 

7207M3382001 3,68 Horas 1 

730976658F0A 10,00 Horas 1 

730977706D0B 4,90 Horas 1 

730977707D0B 6,50 Horas 1 

730977742H04 9,38 Horas 1 

730977743H02 9,38 Horas 1 

730977746H0D 7,06 Horas 1 

730977747H0D 8,58 Horas 1 

730831388E02 9,60 Horas 1 

71791147001A / 47101A 1,90 Horas 1 

717AHH265010 2,22 Horas 1 

7207M3198C31 4,20 Horas 1 

6207M0266A01 6,67 Horas 1 

730830408C02 5,33 Horas 1 

730830409C02 5,78 Horas 1 

717933731060 3,79 Horas 1 

61713169503A 7,06 Horas 1 

71932981060 3,90 Horas 1 

61793354706A / 54806A 4,55 Horas 2 

61793387404A / 87504A 5,35 Horas 2 
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 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 501 

 

HORIZONTE = 67,5 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

61793364309B / 64409B 13,33 Horas 3 

6201Q0129C1A / 130C1A 11,00 Horas 1 

6201Q092107B / 92207B 10,00 Horas 2 

7201Q0457C1A / 458C1A 13,33 Horas 3 

6201Q067506A 18,18 Horas 3 

6201Q067606A 14,10 Horas 3 

6201q061904a 10,00 Horas 2 

7201Q093404B 12,22 Horas 3 

717933794080 14,30 Horas 3 

61791134105a 6,66 Horas 3 

61791134207A 6,66 Horas 3 

61791133504A 5,60 Horas 3 

617AHH91805A / 37005A / 124 15,00 Horas 3 

717244634011 9,01 Horas 2 

717244635011 9,75 Horas 2 

730655595161 7,90 Horas 2 

703179446011 2,46 Horas 1 

703179448011 2,46 Horas 1 
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 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 502 

 

HORIZONTE = 67,5 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

717131697012 13,00 Horas 2 

603179447A00 9,78 Horas 2 

717131698022 18,20 Horas 2 

61793303506A / 03606A 17,65 Horas 3 

730152188023 3,90 Horas 2 

730152189023 4,46 Horas 2 

63065664314A 10,72 Horas 2 

6201Q0129C1A / 130C1A 11,00 Horas 4 
 



 
 HORIZONTE DO QUADRO KANBAN ORDENAÇÃO PM 630 

 

HORIZONTE = 67,5 Horas 
 
 

O objectivo é ter igual ou menos horas de estampagem que o horizonte do quadro, de forma a estar em 
situação normal ou em avanço. 
 
 

Ref. Tempo médio para produzir 1 lote  N.º pessoas 

61713112406A / 12507A 8,20 Horas 2 

61713230106A / 31505A 5,77 Horas 2 

61713190103A / 90203A 18,38 Horas 2 

61713226603A / 26703A 13,61 Horas 2 

6207M3179A02 5,00 Horas 2 

6207M3180A02 5,00 Horas 2 

7207M3364001 / 365A01 3,75 Horas 2 

6201Q034705A 3,75 Horas 2 

6201Q034805A 3,75 Horas 2 

6201Q066107A 4,20 Horas 2 

6201Q066207A 4,20 Horas 2 

7201Q071705A 3,21 Horas 2 

7201Q071805A 3,21 Horas 2 

6201Q0327A1A / 328A1A 6,12 Horas 2 

6201Q055306A / 55406A 6,12 Horas 2 

7201Q009104A / 09204A 3,40 Horas 2 

64327141701a / 41801a 5,00 Horas 2 

730009754o01 / 755o01 14,86 Horas 3 

717933812080 / 824 3,08 Horas 2 

717933894070 / 895060 3,75 Horas 2 

717933828100 5,20 Horas 2 

617ACB20004A 4,60 Horas 2 

617ACB38704A 4,60 Horas 2  

61793355305A / 55405A 4,44 Horas 2 

717933661060 3,10 Horas 2 

717933941062 3,38 Horas 2 

71791134806A 2,97 Horas 2 

61713169102A 7,56 Horas 2 

61713290403A / 90501A 11,76 Horas 2 

629833331A9A / 833332A9A 4,61 Horas 2 

617AHH37005A / 918 3,00 Horas 2 

6201Q095908A 3,80 Horas 2 
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ANEXO H: Gráficos para Vigia dos Quadros 
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GRÁFICO DA SITUAÇÃO DE CARGA NA PRENSA PM 315
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GRÁFICO DA SITUAÇÃO DE CARGA NA PRENSA PM 400
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GRÁFICO DA SITUAÇÃO DE CARGA NA PRENSA PM 501
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GRÁFICO DA SITUAÇÃO DE CARGA NA PRENSA PM 502
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GRÁFICO DA SITUAÇÃO DE CARGA NA PRENSA PM 1200
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ANEXO I: Quadros de Avanço / Atraso para acompanhamento 



21-01-2008 (Fim 

do turno)

PM 200

PM 315

PM 400

PM 501

PM 502

PM 630

Total Horas 0 0 0

Situação geral

0,0 dias

Horizonte(s) 45

67,5

Atraso superior a 

7,5 horas

Atraso inferior a 7,5 

horas
Avanço

 102



QUADRO ORDENAÇÃO_______________________________________

SEMANA: ________________

Dia 1º Turno 2º Turno 3º Turno

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Notas

              Atraso inferior a 7,5 horas

              Atraso superior a 7,5 horas

SITUAÇÃO DE AVANÇO / ATRASO

Horizonte= 45 horas

              Avanço - carga em horas inferior ao horizonte
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QUADRO ORDENAÇÃO_______________________________________

SEMANA: ________________

Dia 1º Turno 2º Turno 3º Turno

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Notas

              Atraso inferior a 7,5 horas

              Atraso superior a 7,5 horas

SITUAÇÃO DE AVANÇO / ATRASO

Horizonte= 67,5 horas

              Avanço - carga em horas inferior ao horizonte
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ANEXO J: Fotos 
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Figura 32 – Aspecto do Quadro de Acumulação, do stock intermédio 

Figura 33 – Quadro de Ordenação PM200, aquando do arranque do projecto 
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Figura 34 – Quadro de Ordenação PM315, aquando do arranque do projecto 

Figura 35 – Quadro de Ordenação PM400, aquando do arranque do projecto 
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Figura 36 - Quadro de Ordenação PM501, aquando do arranque do projecto 

Figura 37 – Quadro de Ordenação PM502, aquando do 

arranque do projecto 
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Figura 38 – Quadro de Ordenação PM502, aquando do arranque do projecto 

Figura 39 - Quadro de Ordenação PM200, em fase avançada do projecto 
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Figura 40 - Quadro de Ordenação PM400, em fase avançada do 

projecto 
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Figura 41 – Gráfico de Acompanhamento, num dos quadros 
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Figura 42 – Etiqueta Kanban, num contentor de peças 

Figura 43 – Aspecto do Quadro de acumulação, no stock final 


